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                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΤΕΕ

                                             Προς : κ. Σοφία Ηλία,
                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός,

                                                                         Τσόκα 13, Ελευσίνα,
Τηλ.:2105542424,

Email: ilia-s@otenet.gr

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

              ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την μελέτη με τίτλο «Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατασκευή 

Β΄ Λυκείου Ασπροπύργου)», προϋπολογισμού 37.121,87,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 133/2021 μελέτης, όσο και τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε:

1) Την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του 

Δήμου,

2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα αρθ. 118 και 328 Ν. 4412/16, αρθ. 

73 παρ. 11 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 22 Ν. 4782/21, αρθ. 2 παρ. 1 περιπτ. 48 Ν. 

4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 1 Ν. 4782/21.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &   
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :  Λεωφ.  Δημοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ.  : 19 300 Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο : 2132006417
Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή 
E mail :  pantazi.s@aspropyrgos.gr
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3) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου με την οποία να δηλώνετε ότι δεν 

έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ εως 

στ’ Ν. 4412/2016,

4)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι 

συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους των συντασσόμενων τευχών 74/2021 της υπό 

ανάθεση μελέτης και ότι η προσφορά συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και τους όρους που 

αναφέρονται σε αυτά.

5) Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΎΡΓΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η υποβαλλόμενη προσφορά να πληροί τις απαιτήσεις 

των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή να μην 

υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει 

προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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