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Προς 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με δ.τ «ΣΑΜΑΡΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ ¨Δ. ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ 

ΕΤΕ¨»  
Delta Engineering – Σύμβουλοί Μηχανικοί ΕΤΕ  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο Δήμος Πέλλας θα προβεί στην ανάθεση μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑ ΟΤ Α5, Α6 ΚΑΙ Α7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΛΙ 
ΤΗΣ Δ.Κ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με προϋπολογισμό δαπάνης 36.496,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση σκοπιμότητας της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. Η παραπάνω ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν4782/2021.  
 
Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω μελετών έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 564/2022 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί του φορείς που αναφέρονται στην πρόσκληση (άρθρο 53 
Ν4782/2021) να καταθέσουν, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό 
ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έως 
26/05/202 και ώρα 12:30μ.μ  
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  
του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.  
 
β. Φορολογική ενημερότητα  
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  
 
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 
παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 
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). 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) 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) 
 
ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  
 
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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 




