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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ» 

 
 
 
 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ», 
προϋπολογισμού 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
 Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 394/2022 
(αρ. πρωτ. 11891/20-04-2022) Εγκεκριμένο Αίτημα (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης) με 
ΑΔΑΜ 22REQ010437455 και ΑΔΑ 6Ω5ΜΩ1Ψ-2Τ8 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, αφού λάβετε υπόψη τη συνημμένη μελέτη του έργου, να υποβάλλετε 
προσφορά στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης μέχρι την 13/05/2022 και ώρα 15:00. 
 
 Η προσφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους: 
 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα περιέχει: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις 
οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 





3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  
για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής 
επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –
ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

5. «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

6. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού των σημείων α, γ, δ, ε, στ, ζ, η της παρ. 4 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Πιστοποιητικό χορηγούμενο από το αρμόδιο επιμελητήριο ή φορέα (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, 
ΕΕΤΕΜ, κλπ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) 
απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν 
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού 
φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

10.Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, ή στα Περιφερειακά τμήματα (πρώην Νομαρχιακά) 
 στην κατηγορία Οδοποιίας & Οικοδομικών. 

11. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 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.  

 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 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. 
 
(β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» που θα περιέχει το συνημμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς,  αφού συμπληρωθεί καταλλήλως και υπογραφεί. 
 





 Για την περάτωση του έργου ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. 
 
 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  

 
 
 

                   Γιώργης Χ. Μαρινάκης 




