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Πρόσκληση 

 Ο δήµος Καρύστου προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου: 
«Τσιµεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Πολυποτάµου» ποσού 60.000,00 € 
προ ΦΠΑ, σύµφωνα µε την 97/24-09-2021 οικονοµοτεχνική µελέτη του τµ. µελετών, έργων – 
προµηθειών. 
 Ως προς την κάλυψη της δαπάνης του προαναφερόµενου έργου, εκδόθηκαν :             
α) βεβαίωση Προϊσταµένου Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού (για 
την συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθ. 4 του Π∆ 80/16 και την δέσµευση στο 
οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε αριθµό α/α 1 και β) η υπ’ αριθ. Β 53 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (Α.Α. 188654). 
 Για την συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 
 Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 
παρ. 2α του ν. 4412/16,  µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών, του 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας, εκφρασµένα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) και το 
κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
6 Μαΐου 2022 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πµ. 
 Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθ. 73 και του άρθ. 74 του ν.4412/16, 
παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να αποστείλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 Α) Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, στην περίπτωση 
συµµετοχής φυσικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 1 του 
άρθ. 73 του ν.4412/16. 
 
 Στην περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθ. 79Α του 
ν.4412/16. Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούµενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 
σύµβουλο, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 





εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά 
περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο (άρθ. 80 παρ.9 και άρθ. 73 παρ.1 του ν.4412/16) 
 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 
 
 Γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθ. 80 παρ.2 του ν.4412/16) 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 (βλ. παρακάτω σηµείωση για υπεύθυνη δήλωση) 
 
 ∆) Υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος του οικονοµικού φορέα της 
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
(άρθ. 74 παρ.4 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 23 του ν.4782/21) 
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθ. 80 παρ.12 του ν.4412/16, όπως 
προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθ. 43 του ν.4605/19) 
 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 την υποβολή τους (άρθ. 80 παρ.12 του 
ν.4412/16, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθ. 43 του ν.4605/16). 
 
  
 Ε) Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης οικονοµικού 
φορέα και συγκεκριµένα: 
i) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ 
ii) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιµες 
ηµέρες πριν την υποβολή του. 
iii) Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς. 
 
 ΣΤ) Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ Α1 
ΚΑΙ ΑΝΩ 
  
 
Επισηµαίνεται ότι, δεν λαµβάνονται υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του ν.4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθ. 53 του ν.4782/21) 

 
 
 
 

Ο δήµαρχος Καρύστου 
 
 

Ραβιόλος Ελευθέριος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




