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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς» 
ΣΧΕΤ. :  

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας πρόκειται να προχωρήσει στην εκτέλεση της Υπηρεσίας : 

«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημ. Ενοτ. Κάστρου Κυλλήνης», όπως προκύπτει από 

την με αριθμό 15/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των 25.000,00 € με το Φ.Π.Α., με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τα 

άρθρα 50 & 51 του Ν.4782/2021. 

Καλείστε όπως υποβάλλετε Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2022 μελέτη 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 29 του Ν.4782/2021 και τις παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε: 

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το 

οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό & προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με το 

ζητούμενο αντικείμενο της σύμβασης και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού του εν λόγω έργου, σύμφωνα 

με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ανδραβίδας -Κυλλήνης 

και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

 





3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εάν 

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

6. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας 

 
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του 

Ν.4782/2021).  

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», σφραγισμένο και υπογεγραμμένο. 

Και οι δύο φάκελοι, Δικαιολογητικών και Οικονομικής προσφοράς, θα προσκομισθούν σε ένα 

κοινό φάκελο με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, 

στο πρωτόκολλο του Δήμου.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72, του Ν. 4412/2016, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021, ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 

καλής εκτέλεσης. 

 

 

 

Ο Αναπλ. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

Τσουραπάς Γεώργιος 

Μηχ/γος Μηχ/κός με βαθμό Α΄ 

 
 




