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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Ο Δήµος Ανδρίτσαινας Κρεστένων ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην εκτέλεση µε απευθείας 

ανάθεση του έργου: « ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΒΙΩΝ ΘΕΙΣΟΑΣ » αρ. μελέτης 03/2022 και 

προϋπολογισμού 18.000,00€  (συµπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(Α΄147) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 ( Βιβλίο ΙΙ ).` 

Με το υπ΄αριθ. 2958/06-05-2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ010512475) εκφράστηκε 

η ανάγκη κατασκευής του έργου και ζητήθηκε η απαραίτητη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη 

διάθεση πίστωσης. 

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. : 3027/09-05-2022  

( ΑΔΑ: 9Δ2ΚΩΨΦ-ΟΤ2 & ΑΔΑΜ: 22REQ010515430 ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 18.000,00 € (συµπ/νου ΦΠΑ) 

σε βάρος του Κ.Α.: 25-7312.021 του προϋπολογισµού του Δήµου οικ. έτους 2022. 

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην δημοτική κοινότητα Ροβίων και 

αποκατάσταση της πλάκας οροφής της δεξαμενής ύδρευσης δημοτικής κοινότητας Θεισόας. Οι 

εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο μελέτης 

µε αρ. 03/2022. 

Βάσει των ανωτέρω σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω 
εργασίες, μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω, στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων  μέχρι τις  08 / 06 / 2022 και ώρα 13:00 µ.µ. 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες  σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 & του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε & ισχύει µε τον Ν. 4782/2021, παρακαλούµε µαζί µε την οικονοµική προσφορά 
σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 

∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονοµικό φορέα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και 
μεταβίβασης ακινήτου  

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. ( άρθρο 
80 παρ. 2 του Ν.4412/2016 ) 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός 
φορέας: 





 Η επιχείρησή μου δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 
Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλειστούν από την ανάληψη της δημόσιας σύμβασης 

 Η επιχείρησή μου πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 & 77 του Ν. 4412/2016 

 Έλαβα πλήρη γνώση των Τεχνικών προδιαγραφών 

 Η συμμετοχή της επιχείρησής μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων ( άρθρο 24 του Ν.4412/2016) 

 
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) ή στα 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

στ.  Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του οικονοµικού φορέα 

ζ.  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 

και τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί µη θέσης σε 

εκκαθάριση. 

η. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, όπως αυτά εµφανίζονται στο 

taxisnet, από την οποία να προκύπτει η µη αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς 

τους. 

θ. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. υποβάλλονται 

πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς 

(ΤΕΕ,ΓΕΩΤΕΕ,ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη µε αριθ.∆15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) 

απόφαση, περί ενηµερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 

ι. Στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και εγγράφεται 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της 

στο ΓΕΜΗ: 

α) για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του. 

β) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, 

Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού 

φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε πρόσωπο πέραν των αναφερόμενων στα ανωτέρω έγγραφα προσκοµίζεται επιπλέον 

απόφαση- πρακτικό του αρµοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου με το 

οποίο χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. 

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 απρ. 

7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019). 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 





Σηµειώνεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψη προσφορές οικονοµικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 




