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Προς  
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
 
 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της μελέτης ολοκλήρωσης 

υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων δημοτικών κτιρίων και σχολείων Δ.Κ. Κερατέας, 

προϋπολογισμού δαπάνης 37.020,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το 

αριθμ. πρωτ: 2132/16.02.2022 πρωτογενές αίτημα και την υπ’ αριθμ. 8/2022 μελέτη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 120 του 

Ν.4412/2016, σας καλούμε να καταθέσετε έγγραφη οικονομική προσφορά στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, μέχρι και την Τρίτη 17 Μαΐου 2022. 

Επιπλέον, 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 κάτωθι δικαιολογητικά: 

α. Καταστατικό της εταιρείας 

β. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τριών (3) μηνών ή υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αφορά το Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του Διοικητικού 

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

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

δ. Αποδεικτικό ενημερότητας από την Α.Α.Δ.Ε. για την απόδειξη της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων 





ε. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ για την απόδειξη της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής 

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου: Απ’ ευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

118 του Ν.4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

Παροχή πληροφοριών & διευκρινήσεων: κ.κ. Γ. Μαργαρίτη, Ε. Παπαδοπούλου, τηλ. επικοινωνίας: 

2292 3 20147 - 20162. 

 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 
 

 
 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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