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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 
του Ν. 4782/2021 για το έργο «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών».

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η με Α.Π.: 
12281/10-052022 Α.Α.Υ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τον ΚΑΕ 25.7312.07 
«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών» και β) η με Α.Π.: 12515/12-05-2022 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ ΨΝ4ΒΩ63-ΛΧΤ).
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους 
όρους, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 
36/2022 μελέτης να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω μελέτη 
μέχρι την Δευτέρα 23/05/2022 και ώρα: 14:00 μ.μ.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Ταχ. 
δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ  με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών)»
2. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των των παρ.1 και 2 
του άρθρου 22 και του άρθρου 23 του Ν.4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία 
θα δηλώνεται:
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι 
αποκλεισμού των παρ. 1 & 2 του άρθρου 22 του Ν.4782/2021.
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• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ 
αριθ. 36/2022 μελέτης
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4782/2021.
• ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης απόδειξης (μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (φορολογικές και 
ασφαλιστικές οφειλές)).

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης 
δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους.

δ. Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Ε.Π  για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, τάξης Α1 και άνω .

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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