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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

( των παρ. 2 και 3Β του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 )

ΘΕΜΑ: « Κατάθεση οικονομικής προσφοράς ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Παιανίας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου με τίτλο 
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος οδού Μεσολογγίου (μεταξύ των οδών Κρυστάλλη 
& Μαυρομιχάλη) λόγω πλημμυρικών φαινομένων» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με τη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 
με το άρθρο 50 του Ν. 4782/9.3.2021 .

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022, με Κ.Α. 30-
7333.001, προβλέπεται η εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος 
οδού Μεσολογγίου (μεταξύ των οδών Κρυστάλλη & Μαυρομιχάλη) λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων» και υπάρχουσα πίστωση 20.000,00 €.

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 22/2022 τεχνική μελέτη  
του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος οδού Μεσολογγίου (μεταξύ των οδών 
Κρυστάλλη & Μαυρομιχάλη) λόγω πλημμυρικών φαινομένων» προϋπολογισμού 17.778,86 € με 
Φ.Π.Α. 24%. (22REQ010540106 2022-05-12)

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ' αριθ. 7742/12-05-2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΦΞΧΩΞ9-Ω5Ψ) (22REQ010563956 2022-05-17).

Με το υπ΄αριθμ. 137/05-05-2022 έγγραφο Δημάρχου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 22/2022 τεχνική 
μελέτη και καθορίστηκε ως  διαδικασία σύναψης σύμβασης η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με το α΄118 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το α΄50 του Ν4782/2021.
Στη παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ. 22/2022 μελέτη, προς διευκόλυνσή σας.





Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και παραμένουν 
σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες 
κρατήσεις. Δεν δίδεται προκαταβολή.

Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων δικαιολογητικών, δεν 
υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ούτε εγγύηση 
συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ( άρ. 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 
παρ. 1α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 ).

Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά, για το ανωτέρω 
έργο εγγράφως, στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Πέμπτη 
26/05/2022 και ώρα 12.00 μμ.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη « Οικονομική Προσφορά »
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ )
 γ) ο τίτλος του έργου (Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος οδού Μεσολογγίου 
(μεταξύ των οδών Κρυστάλλη & Μαυρομιχάλη)
δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς

 ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
β. Φορολογική ενημερότητα
γ Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι λάβατε γνώση της μελέτης και των όρων αυτής και συμφωνείτε.

Με την παρούσα πρόσκληση σας διαβιβάζουμε 
1- Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσετε
2- Τη μελέτη του έργου προκειμένου να λάβετε γνώση

                                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                                       ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ
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