
 

1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Mακρυχώρι:  29/04/2022    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2491 
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
 
 

 

 

                                                                       

 ΠΡΟΣ: Γκονέλας Κωνσταντίν                                            
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  : 
 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΙΓΑΝΗΣ» 
Cpv:45211360-0  (Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής) 

 

O Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΤΚ ΑΙΓΑΝΗΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις   του 

άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο   50 του Ν. 4782/2021. 

 

Για το εν λόγω έργο έχει συνταχθεί η υπ. αρ. 21/2022 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Τεμπών η οποία έγινε αποδεκτή με την αα 85/2022 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.901,00 € με το Φ.Π.Α., δαπάνη που θα βαρύνει τις σχετικές 
πιστώσεις με ΚΑΕ: 02.30.7322.03 του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών του έτους 2022. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργολαβίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν πρ. 

2453/19-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010467137-2022-04-29). 

 

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 οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16 όπως 

αντικαταστάθηκε με το αρ. 22 του Ν. 4782/21) που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του.  

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες 

στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ                                         

 
Πληροφορίες: Γκούμας Σταύρος 
Ταχ. Δνση: ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Τηλ.: 2495350 334 
Ηλ. Ταχ.: goumas@dimostempon.gr 

 

 

Προς:    
 

ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ 
Δ/νση: Χατζηαναγνώστου 33-35 

ΛΑΡΙΣΑ 41335 
e- mail: liapo@teemail.gr 

 
Κοιν.: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  , Νίκης 4 
, Αθήνα ,e-mail: meletes@central.tee.gr 
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3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και 

γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής 

επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –

ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 

τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών 

προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι 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 απόφασης είναι μέλος 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 (ΕΠΕ), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε), τους 

διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανώνυμων 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 συνεταιρισμών, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον 

κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (αρθ. 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 & αρθ. 73 παρ. 1 

του Ν. 4412/2016. .Στην Υπεύθυνη Δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή 

ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του 

άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της 

απόφασης. 

6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης 

του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 

74 παρ. 4 του Ν. 4412/201, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 

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

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
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9. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων 

10. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα: 

10.1. 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. 

10.2. 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: 1. 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. 2. 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. 

 

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), χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους . 

 

Για την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται συνολική προθεσμία τριών (3) 

μηνών , από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία 

του Δήμου Τεμπών, τηλ. 2495350334 , email: goumas@dimostempon.gr , τις εργάσιμες ώρες 

και ημέρες .  Αρμόδιος Επικοινωνίας : Γκούμας Σταύρος  

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). 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο εντός ΔΕΚΑ   

(10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας με κατάθεσή της στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας Υπηρεσίας στα γραφεία του Δήμου Τεμπών. (Δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα 

Μακρυχωρίου, Τ.Κ. 40006). 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την υπ. αριθ. 21/2022 μελέτη του Τμήματος  Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών μαζί με το έντυπο οικονομικής προσφοράς προς 

ενημέρωση σας και για την ορθή συμπλήρωση αυτού. 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

 

 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
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