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Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού 
(Δια του Προέδρου της Επιτροπής) 

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 
74.391,28€ με ΦΠΑ.  
Σχετ.: 1) H 613/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Έχοντας υπόψη την 613/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η 47/2021 μελέτη του έργου καθώς και τα οριζόμενα στα άρθρα 48 έως 53 του 
Ν4782/2021 και στον Ν4412/2016 σας καλούμε μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) να υποβάλετε προσφορά για την 
ανάθεση του εν λόγω έργου. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
έως την  Πέμπτη 13/01/2021 και ώρα 10.00π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή που έχει οριστεί την ίδια μέρα Πέμπτη 13/01/2021 
και ώρα 11.00π.μ. Με το παρόν έγγραφο σας προσκομίζουμε συνημμένα μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης (47/2021 μελέτη). 
Οφείλετε να τηρήσετε απαρέγκλιτα όλους τους όρους της συνημμένης μελέτης και να 
παραδώσετε το έργο σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Η προσφορά που πρέπει να καταθέσετε θα συνίσταται: 
 
α) από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει: 
1) Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1199,86€ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
ν4412/16. 
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
3) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. (για τη ατομική επιχείρηση και τις 
κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα Δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη).  
4) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία θα καλύπτει τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα  
α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας,  
β) για έργα που εκτελείτε κατά μόνας ή σε κοινοπραξία και  
γ) για στελέχη σας που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ. 
5) Υπεύθυνες δηλώσεις για τα παρακάτω: 



 Ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική η διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων σας όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ 2γ του 
ν4412/16. 

 Ότι δεν έχετε  αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ 2 του 
άρθρου 18 του ν4412/16. 

 Ότι δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  
συνήψατε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού 

 Ότι μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016 μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα. 

 Ότι μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
σας κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 Ότι δεν έχετε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 Ότι έχετε κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχετε αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είστε σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
πρόσκλησης. 

 Ότι δεν επιχειρήσατε να επηρεάσετε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
σας αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχετε εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

 υπεύθυνη δήλωση 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, εφόσον δεν διαθέτετε 
ενημερότητα πτυχίου 

 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές 
σας δραστηριότητες ή εάν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
7) Πιστοποιητικό χορηγούμενο από αρμόδια επιμελητήρια και φορείς από το οποίο 
αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του ΜΕΚ που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

8) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ (στην Α1 τάξη και άνω) για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών.  
 
β) από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς που θα περιέχει την οικονομική 
προσφορά σας. 
 



Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα 
από πρόσκληση της υπηρεσίας. 
Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την σχετική 
επιτροπή η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 
έλεγχο δικαιολογητικών, αποσφράγιση και έλεγχο οικονομικής προσφοράς, εισήγηση 
για ανάθεση). Το ανωτέρω στάδια μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση 
της επιτροπής.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού πλην ΦΠΑ. 
  
 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Γερολιόλιος Ευάγγελος 
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Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού 
(Δια του Προέδρου της Επιτροπής) 

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 
74.391,28€ με ΦΠΑ.  
Σχετ.: 1) H 613/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Έχοντας υπόψη την 613/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η 47/2021 μελέτη του έργου καθώς και τα οριζόμενα στα άρθρα 48 έως 53 του 
Ν4782/2021 και στον Ν4412/2016 σας καλούμε μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) να υποβάλετε προσφορά για την 
ανάθεση του εν λόγω έργου. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
έως την  Πέμπτη 13/01/2021 και ώρα 10.00π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή που έχει οριστεί την ίδια μέρα Πέμπτη 13/01/2021 
και ώρα 11.00π.μ. Με το παρόν έγγραφο σας προσκομίζουμε συνημμένα μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης (47/2021 μελέτη). 
Οφείλετε να τηρήσετε απαρέγκλιτα όλους τους όρους της συνημμένης μελέτης και να 
παραδώσετε το έργο σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Η προσφορά που πρέπει να καταθέσετε θα συνίσταται: 
 
α) από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει: 
1) Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1199,86€ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
ν4412/16. 
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
3) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. (για τη ατομική επιχείρηση και τις 
κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα Δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη).  
4) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία θα καλύπτει τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα  
α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας,  
β) για έργα που εκτελείτε κατά μόνας ή σε κοινοπραξία και  
γ) για στελέχη σας που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ. 
5) Υπεύθυνες δηλώσεις για τα παρακάτω: 



 Ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική η διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων σας όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ 2γ του 
ν4412/16. 

 Ότι δεν έχετε  αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ 2 του 
άρθρου 18 του ν4412/16. 

 Ότι δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  
συνήψατε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού 

 Ότι μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016 μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα. 

 Ότι μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
σας κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 Ότι δεν έχετε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 Ότι έχετε κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχετε αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είστε σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
πρόσκλησης. 

 Ότι δεν επιχειρήσατε να επηρεάσετε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
σας αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχετε εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

 υπεύθυνη δήλωση 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, εφόσον δεν διαθέτετε 
ενημερότητα πτυχίου 

 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές 
σας δραστηριότητες ή εάν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
7) Πιστοποιητικό χορηγούμενο από αρμόδια επιμελητήρια και φορείς από το οποίο 
αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του ΜΕΚ που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

8) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ (στην Α1 τάξη και άνω) για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών.  
 
β) από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς που θα περιέχει την οικονομική 
προσφορά σας. 
 



Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα 
από πρόσκληση της υπηρεσίας. 
Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την σχετική 
επιτροπή η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 
έλεγχο δικαιολογητικών, αποσφράγιση και έλεγχο οικονομικής προσφοράς, εισήγηση 
για ανάθεση). Το ανωτέρω στάδια μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση 
της επιτροπής.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού πλην ΦΠΑ. 
  
 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Γερολιόλιος Ευάγγελος 
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Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού 
(Δια του Προέδρου της Επιτροπής) 

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 
74.391,28€ με ΦΠΑ.  
Σχετ.: 1) H 613/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Έχοντας υπόψη την 613/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η 47/2021 μελέτη του έργου καθώς και τα οριζόμενα στα άρθρα 48 έως 53 του 
Ν4782/2021 και στον Ν4412/2016 σας καλούμε μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) να υποβάλετε προσφορά για την 
ανάθεση του εν λόγω έργου. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
έως την  Πέμπτη 13/01/2021 και ώρα 10.00π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή που έχει οριστεί την ίδια μέρα Πέμπτη 13/01/2021 
και ώρα 11.00π.μ. Με το παρόν έγγραφο σας προσκομίζουμε συνημμένα μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης (47/2021 μελέτη). 
Οφείλετε να τηρήσετε απαρέγκλιτα όλους τους όρους της συνημμένης μελέτης και να 
παραδώσετε το έργο σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Η προσφορά που πρέπει να καταθέσετε θα συνίσταται: 
 
α) από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει: 
1) Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1199,86€ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
ν4412/16. 
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
3) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. (για τη ατομική επιχείρηση και τις 
κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα Δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη).  
4) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία θα καλύπτει τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα  
α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας,  
β) για έργα που εκτελείτε κατά μόνας ή σε κοινοπραξία και  
γ) για στελέχη σας που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ. 
5) Υπεύθυνες δηλώσεις για τα παρακάτω: 



 Ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική η διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων σας όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ 2γ του 
ν4412/16. 

 Ότι δεν έχετε  αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ 2 του 
άρθρου 18 του ν4412/16. 

 Ότι δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  
συνήψατε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού 

 Ότι μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016 μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα. 

 Ότι μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
σας κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 Ότι δεν έχετε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 Ότι έχετε κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχετε αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είστε σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
πρόσκλησης. 

 Ότι δεν επιχειρήσατε να επηρεάσετε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
σας αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχετε εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

 υπεύθυνη δήλωση 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, εφόσον δεν διαθέτετε 
ενημερότητα πτυχίου 

 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές 
σας δραστηριότητες ή εάν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
7) Πιστοποιητικό χορηγούμενο από αρμόδια επιμελητήρια και φορείς από το οποίο 
αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του ΜΕΚ που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

8) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ (στην Α1 τάξη και άνω) για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών.  
 
β) από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς που θα περιέχει την οικονομική 
προσφορά σας. 
 



Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα 
από πρόσκληση της υπηρεσίας. 
Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την σχετική 
επιτροπή η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 
έλεγχο δικαιολογητικών, αποσφράγιση και έλεγχο οικονομικής προσφοράς, εισήγηση 
για ανάθεση). Το ανωτέρω στάδια μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση 
της επιτροπής.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού πλην ΦΠΑ. 
  
 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Γερολιόλιος Ευάγγελος 
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