
 

 

 

Ο Γήκνο Ακθίπνιεο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Ζλεκηροθωηιζμός 

δρόμοσ ζηην Σ.Κ. Κορμίζηας », ε νπνία ζα δηελεξγεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο , ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 118 θαη  120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 50 θαη 53 αληίζηνηρα ηνπ Ν. 

4782/2021.  

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη ζπληαρζεί ε κε αξηζκό 6/2022 Τερληθή Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο 

Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  29.838,71€ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη     

37.000,00  € κε ην Φ.Π.Α. Σαο επηζπλάπηνπκε ηελ Τερληθή Πεξηγξαθή, ηνλ Πξνϋπνινγηζκό θαη  ην Τηκνιόγην  

ηεο Τερληθήο Μειέηεο πξνο ελεκέξσζε ζαο, θαζώο θαη γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ζαο. (Γηα πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην ηει: 2324350208,  Μεξηδάλνο Φξήζηνο).  

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ έρεη εθδνζεί  ε κε αξηζ. 266/3392/10-

05-2022 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε, ε δηάζεζε θαη ε δέζκεπζε 

πίζησζεο πνζνύ 37.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.20.7325.01 (ΑΓΑ: 

6ΓΥ8ΨΧ1-ΑΥΨ) θαη (ΑΓΑΜ: 22REQ010518285 2022-05-10) από πηζηώζεηο  ΣΑΤΑ/2022. 

Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο καδί  κε ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ κέρξη ηηο 

20-05-2022. 

          Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο  ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4412/2016 , παξαθαινύκε , καδί κε ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο , λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

1. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. , ζηελ θαηεγνξία H/M. 

2. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,  ή ππνβνιή Υπεύζπλεο Γήισζεο εθ κέξνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα , ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, όηη δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.  

3. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα κε νθεηιήο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό, ζε ηζρύ.  

4. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ζε ηζρύ, ηνπ Οηθνλνκηθνύ θνξέα θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ (άξζξν 80 παξ. 2 

ηνπ Ν. 4412/2016) θαζώο  θαη Υπεύζπλε Γήισζε όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όζνλ 

αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο   

5. Υπεύζπλε Γήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ  

     απνθιεηζκνύ , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 74 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016,  

     όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.  4782/2021).   

Οη  ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ. 12 ηνπ Ν. 4412/16, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 

4605/2019). 

     Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
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