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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 
άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 την παροχή 
της υπηρεσίας «Υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης της Δ.Τ.Υ. για την προσαρμογή της 
φωτεινής σηματοδότησης της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου»  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχουν εκδοθεί : 

α)  η υπ’ αρ. 435 – α.π. 12303 /11.05.2022 Α.Α.Υ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ 
6Θ1ΣΩ63-70Υ ΑΔΑΜ 22REQ010562744), για τον Κ.Α.Ε. 30.6117.35  και  

β)  η υπ’ α.π. 14127  / 19.05.2022  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ Ψ7ΒΘΩ63-ΔΞΛ). 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους, τη συγγραφή υπο-
χρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της συνημμένης στο παρόν υπ’ αρ. 13 /2022 μελέτης, 
να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω μελέτη μέχρι την Παρασκευή 17.06.2022  
και ώρα 14:00. 

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Ταχ. δ/νση: Αγίου 
Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις: 

1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ», 

2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης της Δ.Τ.Υ. για την προσαρμογή 
της φωτεινής σηματοδότησης της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου», και 

3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 22 και του άρθρου 23 του 
Ν.4782 /2021, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιο-
λογητικά: 

α.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599 /1986 όπου θα δηλώνετε: 

• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι 
αποκλεισμού των παρ. 1 & 2 του άρθρου 22 του Ν.4782 /2021, 



• ότι αποδέχεσθε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ 
αριθ. 13 /2022 μελέτης, 

• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου απο-
κλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4782 /2021, 

• 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 απόδειξης (μη συνδρομή των λόγων απο-
κλεισμού της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412 /2016 (φορολογικές και ασφαλιστικές 
οφειλές)). 

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. 

β.  Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων). 

γ.  Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων 
ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύι κατά το χρόνο 
υποβολής τους. 

δ. Τεκμηρίωση εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού σας στο αντικείμενο των μελε-
τών συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακών μελετών (μελετητικό πτυχίο σε ισχύ, κατά-
λογος εκπονηθεισών μελετών ή παρασχεθεισών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κλπ). 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή έχει ως εξής: 

Παρεχόμενη υπηρεσία Προεκτιμώμενη Αμοιβή 

Υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης της Δ.Τ.Υ. για την προσαρμογή  
της φωτεινής σηματοδότησης της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου 

 
29.427,06 € 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% : 7.062,49 € 

Σύνολο με Φ.Π.Α.: 36.489,55 € 

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθη-
καν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412 /2016, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

 Η Δήμαρχος 

 

 

Μαρία Ανδρούτσου 

Συνημμένα:  1. Αιτιολογική Έκθεση – Σκοπιμότητα (1 σελίδα) 

2. Προεκτίμηση Αμοιβής  (3 σελίδες) 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  (3 σελίδες) 

4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  (1 σελίδα) 
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