
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                               Παλαμάς 11/5/2022       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                    Αριθ. Πρωτ.:. 3000 
 

Ταχ Διευθ: Β. Παπακυρίτση 4   
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών                                                                  

Τελ.: 24443 50141, 50144 

  

                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

 
 

ΠΡΟΣ: ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΑΣ. ΖΩΤΟΣ , ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΕΔΕ, ΒΟΤΣΗ 60, Τ.Κ. 26221,  ΠΑΤΡΑ, 
ΤΗΛ.  ΦΑΞ.   2610 620691  e-mail: napzotos@yahoo.gr  
 

. 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο «Αντικατάσταση γεώτρησης στην ΤΚ. Πεδινού» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 37.200,00 συμπεριλαμβανομένων  Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18% Απροβλεπτα 15% 

Ποσό για αναθεωρήσεις και ΦΠΑ 24%  

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 

Ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021. 

Η μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμός Μελέτης - Τιμολόγιο Μελέτης - Συγγραφή 

Υποχρεώσεων . - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) του έργου έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με 

αριθμό ανάρτησης 22REQ010495941 

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμός με  

ΚΑ25-7326.01 έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 398/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η 

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το παραπάνω έργο μέχρι την 

 23/05 /2022.  

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. 

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 σε ισχύ. 

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση 

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. 
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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). 

 

ε.  Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας, δεν τελεί  υπό πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  το οποίο εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, 

αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 

στ. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου 

 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 

μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.   

 

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). 

 

η. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  Α1 τάξη και άνω.  

 

θ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας. 

 

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 ΠΑΛΑΜΑ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
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