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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προσκόμισης προσφοράς

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών/εργασιών για τη σύνταξη της 
«Μελέτη Ασφαλτόστρωσης Αγροτικών Δρόμων, Δήμου Ζίτσας».

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 241/3945/28.03.2022 (ΑΔΑ: 
6Β23ΩΡΓ-Ν41 & ΑΔΑΜ: 22REQ010277189) 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 τις ανωτέρω υπηρεσίες/εργασίες 
μέχρι την 13/05/2022. 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, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασίες),
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016),

Περιγραφή 
Υπηρεσιών CPVS Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

μονάδας

Ενδεικτικό 
Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

Κόστος
Μελέτη 
ασφαλτόστρωσης 
αγροτικών δρόμων 
Δήμου Ζίτσας

71335000-5 τεμ 1 29.375,75 7.050,18 36.425,93

ΣΥΝΟΛΑ 29.375,75 7.050,18 36.425,93
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δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ. 74 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 23 
(παρ. 4) του ν. 4782/21.

στ. Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου στις Κατηγορίες: Κατηγορία 16 (Τοπογραφικές μελέτες) και 
Κατηγορία 10 (Μελέτες Οδοποιίας).

                                             
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     
   ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ
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