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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει τη:

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ,
ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ»

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και την 33/2022 μελέτη

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

1. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 13197/04.04.2022  τεκμηριωμένο αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.

2. Το  πρωτογενές  αίτημα,  το  οποίο  έχει  καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010331256 2022-04-05.

3. Η  υπ’  αριθ.  Α-516/13591/06-04-2022  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης

(ΑΔΑ:6ΝΣΣΩΨΖ-19Ι  ), σύμφωνα με την οποία: α) Εγκρίνεται η δαπάνη: και β)

Διατίθεται η πίστωση ύψους  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΜΙΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ  (31.000,00  €),
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συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του

ΔΗΜΟΥ  ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  Κ.Α.Ε. 30-7413.002  οικ. Έτους 2022

(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΔΑΜ: 22REQ010344680 2022-04-07).

4. Η ανάγκη πραγματοποίησης της  μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΤΩΝ  ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ,  ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ,  ΑΚΤΗΣ  ΚΑΙ  ΗΛΙΟΥ», όπως  ειδικότερα  περιγράφεται

στην υπ’ αριθ. 33/2022  μελέτη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

5. Η  υπ’  αριθμ.  Α-516  απόφαση  Δημάρχου,  σύμφωνα  με  την  οποία  εγκρίνονται  η

διενέργεια  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτη  με  τίτλο:  «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΤΩΝ

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ  ΠΕΤΡΟΥ,  ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ,  ΑΚΤΗΣ  ΚΑΙ  ΗΛΙΟΥ»,  συνολικής

προϋπολογιζόμενης  αξίας  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΜΙΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ  (31.000,00  €),

συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  κρατήσεων  και  24%  ΦΠΑ,  όπως  ειδικότερα

περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 33/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6. Η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,

τη συνδρομή των προϋποθέσεων όπως παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την

Τρίτη, 24 Μαΐου 2022 (24.05.2022).

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη

δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών





περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9

του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει  συνταχθεί  μετά την κοινοποίηση της

παρούσας  πρόσκλησης.  (άρθρο  80  παρ.12  του  Ν.4412/2016,  όπως  προστέθηκε με την

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και  γ)  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. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
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