
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
Τηλέφωνο: 2286041416                                             Φολέγανδρος: 04-05-2022 
E-mail:dfolegandrou@5109.syzefxis.gov.gr             Aρ. Πρωτ: 874  
 

                                                                            Προς: Πίνακα αποδεκτών 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο: «Επεμβάσεις 
στο δίκτυο ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου - 
Υποέργο 1: Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης αγωγών σε παραλιακό τμήμα 
του οικισμού Καραβοστάσι»   
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο «Επεμβάσεις στο δίκτυο 
ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου - Υποέργο 
1: Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης αγωγών σε παραλιακό τμήμα του οικισμού 
Καραβοστάσι», προυπολογισμού60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%.Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 
690/08-04-2022απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τη συνημμένη μελέτη του έργου, η οποία 
έχει αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 188502, να 
υποβάλλετε προσφορά ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις12/05/2022και ώρα 15:00. 
 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 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), 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 ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

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. 
 

Τα παραπάνω υποβάλλονται σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat 
(PDF) και τα ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις) πρέπει να φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή. 
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 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν 
καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό. 
 





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). 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  

 
1) Παυλόπουλος Δημήτριος, Ε.Δ.Ε, 

Διεύθυνση: Πάρνηθος 21  ΤΚ 11364Αθήνα  
ΑΦΜ: 077203548  

 
 
2) Κουστένη Ελένη, Ε.Δ.Ε, 

Διεύθυνση: Παλαιολόγου 11ΤΚ 17236Δάφνη  
ΑΦΜ: 042805013 
 
 

3) Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης, Ε.Δ.Ε 
Διεύθυνση:Ρ. Φερραίου 78 ΤΚ 12244Αιγάλεω  

ΑΦΜ: 044169130 
 

 

 

4) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ 

 
 

  Η Δήμαρχος Φολεγάνδρου  

 

 

                                              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ  

 
  

 

       

 

         




		2022-05-06T08:39:44+0300
	EFTHALIA PAPADOPOULOU




