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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Ο δήκνο Αγθηζηξίνπ  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΥΩΡΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΑΓΚΙΣΡΙΟΤ» 

πνζνύ 46.000,00 € πξν ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ 184/21 ηερληθή κειέηε ηεο Σ.Σ.Τ.Λ.Γ. 

ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π. Δ. Πεηξαηώο & Λήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Ωο πξνο ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ έξγνπ, έρεη εθδνζεί: 

ε ππ’ αξηζ. 364/2021 κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 4117/2021 απόθαζε αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Κεηξών Γεζκεύζεσλ κε ΑΑ Βεβ. 240 ηεο 
αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

Σν ζύζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 

παξ. 2α ηνπ λ. 4412/16, κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκώλ, ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο, εθθξαζκέλα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό (%) θαη 

ην θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζην e-mail ηνπ Γήκνπ 

kagistri@otenet.gr  εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ  . Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη 
είηε  ειεθηξνληθή ππνγξαθή είηε θπζηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε 
κνξθή. 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζ. 73 θαη ηνπ άξζ. 74 ηνπ λ.4412/16, 

παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα απνζηείιεηε ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

Α) Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζηελ πεξίπησζε 
ζπκκεηνρήο θπζηθνύ πξνζώπνπ, όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζ. 73 ηνπ λ.4412/16. 

 
   ηελ πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε 
ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζ. 79Α ηνπ 

λ.4412/16. Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην 
πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. Ζ ππνρξέσζε ηνπ 
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πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 
(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλώλπκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ 
δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα 

νπνία κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο 
θαη εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά 
πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν (άξζ. 80 παξ.9 θαη άξζ. 73 παξ.1 ηνπ λ.4412/16) 

ηελ ππεύζπλε δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη κλεία όηη ν ίδηνο ή ειεγρόκελν από απηόλ 

θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δελ έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε ηνπ άξζξνπ 118 γηα δηάζηεκα 

δώδεθα (12) κελώλ πξηλ ηελ πξνζθνξά ή ηε ιήςε ηεο απόθαζεο. 

 
Β) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

 
Γ) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζ. 80 παξ.2 ηνπ λ.4412/16) θαη ππεύζπλε δήισζε 

όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα 

ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (βι. παξαθάησ ζεκείσζε γηα ππεύζπλε 

δήισζε) 

 
Γ) Τπεύζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο 

θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
(άξζ. 74 παξ.4 ηνπ λ.4412/16, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζ. 23 ηνπ λ.4782/21) 

 
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (άξζ. 80 παξ.12 ηνπ λ.4412/16, όπσο 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζ. 43 ηνπ λ.4605/19) 

 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην 
ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, 
εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο (άξζ. 80 παξ.12 ηνπ 
λ.4412/16, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζ. 43 ηνπ λ.4605/16). 

 
Δ) Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο νηθνλνκηθνύ 

θνξέα θαη  ζπγθεθξηκέλα: 

i) Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό Κεηαβνιώλ ηνπ ΓΔΚΖ 

ii) Πηζηνπνηεηηθό Ηζρύνπζαο Δθπξνζώπεζεο, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 

εξγάζηκεο εκέξεο  πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

iii) Πξαθηηθό Γ. πεξί έγθξηζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 
Σ) Δλ ηζρύ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΚΔΔΠ ζηελ θαηεγνξία έξγσλ: ΟΗΘΟΓΟΚΗΘΑ Α1 

ΘΑΗ ΑΛΩ 
 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη, δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ λ.4412/16, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 53 ηνπ λ.4782/21) 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 
 
 

 





 

  

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΓΚΙΣΡΙΟΤ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 
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