
 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

                  Φαρκαδόνα 24-05-2022 

                    Αρ. Πρωτ.  5829 

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά αρ. 1                                                         

Τ.Κ.: 420-31 Φαρκαδόνα                                                                                                        

Τηλ.: 2433350019                                                                    

Fax:  2433350018                                                               

Email: dimosfarkadonas@yahoo.gr     

 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών την εκπόνηση μελέτης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Η/Μ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» 

 
 

Έχοντας υπ’ όψιν τις αριθ. 123/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας και το 

αριθ. 22REQ010614726/24-05-2022 πρωτογενές αίτημα, σας αποστέλλουμε την παρούσα πρόσκληση μαζί 

με  

1) Το τεύχος τεχνικών δεδομένων και την προεκτίμηση αμοιβής ποσού 18.598,81€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% για την εκπόνηση μελέτης «Εκσυγχρονισμός Η/Μ αρδευτικών αντλιοστασίων Δήμου 

Φαρκαδόνας» 

2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Εφόσον ενδιαφέρεστε μπορείτε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εντός 5 ημερών από την 

λήψη του παρόντος εγγράφου.   

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούμε μαζί με 

την προσφορά σας να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i) Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου σε ισχύ κατηγορίας μελέτης 9 Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και 

Ηλεκτρονικές Μελέτες τουλάχιστον Α' τάξης  

ii)    Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κύριου ασφαλιστικού φορέα των στελεχών 

iii) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ 

iv) Φορολογική ενημερότητα εταιρίας 

v) Καταστατικό εταιρίας 

vi) Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση των διαχειριστών της εταιρίας 

vii) Υπεύθυνη δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει) περί μη υποβολής σε 

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

viii) Υπεύθυνη δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει) ο ίδιος ή ελεγχόμενο 

από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του ν 

4412/2016 με το Δήμο Φαρκαδόνας για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της 

προσφοράς του. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 

άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Προς:  
Α. Γούλας & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τηλ.: 6974018532  

E-mail: goulasga@gmail.com 
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

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 Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

 

 
 

Σπυρίδων Αγναντής 
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