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ΠΡΟΣ 

                                                                  κ. ΖΕΡΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

                                                                                                                                    

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 585/2022 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση  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 με α/α 117. 

Η  περιγραφή της προμήθειας, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τα λοιπά στοιχεία περιέχονται στις 

138/2021 Μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας . 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε  σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο μέχρι και την   17-5-

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   ή 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

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 
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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) 

 

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) 

  

Η  Δήμαρχος 

 

Ευσταθία Λιάρου 

 

Ελαφόνησος  9 Μαΐου 2022 

Συνημμένα: 138/21 Τεχνική Μελέτη 
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