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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να εκτελέσει το έργο «Συντήρηση σχολείων ΔΕ

Αράχθου Δήμου Νικολάου Σκουφά» και συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής  εργασίες:

1. Δημοτικό Αγίας Παρασκευής: Καθαίρεση δύο (2) εξωτερικών σιδερένιων

πορτών και τοποθέτηση 2 νέων από αλουμίνιο, Ελαιοχρωματισμός τριών (3)

αιθουσών διδασκαλίας, διαδρόμου και γραφείου δασκάλων, Καθαίρεση

παλαιού και τοποθέτηση νέου θερμαντικού σώματος, Καθαίρεση και

τοποθέτηση 2 νέων καζανακίων στα WC μαθητών, Τοποθέτηση ολόσωμων

μαρμάρων σε σκαλιά αύλειου χώρου, Κατασκευή πέτρινου τοιχείου ύψους

0,90μ περιμετρικά του δέντρου στον αύλειο χώρο

2. Γυμνάσιο - Λύκειο Νεοχωρίου: Ελαιοχρωματισμός τεσσάρων (4) αιθουσών

διδασκαλίας

3. Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου: επισκευή της εξωτερικής σιδερένιας πόρτας

Όπως περιγράφεται στην συνημμένη τεχνική έκθεση.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-246/19-4-

2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της





παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο μέχρι την

17/5/2022.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 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, όπως αυτός ορίζεται στο

άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα

εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α)

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους

διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης

της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο

εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Φορολογική ενημερότητα

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





δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23

του Ν.4782/2021)

ε. αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή από αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο κατηγορίας

έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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)

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)

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)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ





EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ ΜΕΛ : 34/2021

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση σχολείων ΔΕ Αράχθου Δήμου
Νικολάου Σκουφά»

ΠΡΟΫΠΟΛ : 12.096,77 € χωρίς ΦΠΑ

15.000,00 € με ΦΠΑ

Τ Ε ΧΝ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με την παρούσα Μελέτη πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης
του δημοτικού σχολείου Αγίας Παρασκευής, του Γυμνασίου – Λυκείου Νεοχωρίου
του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Δημοτικό Αγίας Παρασκευής

1. Καθαίρεση δύο (2) εξωτερικών σιδερένιων πορτών και τοποθέτηση 2 νέων
από αλουμίνιο χρώματος άσπρο

2. Ελαιοχρωματισμός τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας
3. Ελαιοχρωματισμός διαδρόμου και γραφείου δασκάλων
4. Καθαίρεση παλαιού και τοποθέτηση νέου θερμαντικού σώματος
5. Καθαίρεση και τοποθέτηση 2 νέων καζανακίων στα WC μαθητών
6. Τοποθέτηση ολόσωμων μαρμάρων σε σκαλιά αύλειου χώρου
7. Κατασκευή πέτρινου τοιχείου ύψους 0,90μ περιμετρικά του δέντρου στον

αύλειο χώρο

Γυμνάσιο - Λύκειο Νεοχωρίου

1. Ελαιοχρωματισμός τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας
Επιπλέον θα γίνει επισκευή της εξωτερικής σιδερένιας πόρτας στο Νηπιαγωγείο
Νεοχωρίου.

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου έχουν εξαχθεί με βάση τα νέα ενιαία τιμολόγια
εργασιών Οικοδομικών, Υδραυλικών και Πρασίνου  ΦΕΚ Β 1746/19-5-2017.

                       Η συντάξασα  ο Διευθυντής

MAΡIA BAΣΙΛΑΚΗ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΛΛΑΡΟΣ
            Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός  Μηχανολόγος Μηχανικός








