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                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

           ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Βελτίωση Εσωτερικής οδοποιίας Κ. 

Προυσού και Τόρνου», προϋπολογισμού 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118  του Ν.4412/16. 

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1236/8-10-2021 ( ΑΔΑ: 

ΨΟ64ΩΕΦ-ΗΧΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την αρ.  34/2022 μελέτη του έργου,  να υποβάλετε μέχρι και την 

26/5/2022 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημαρχείο, Ύδρας 6, σφραγισμένο φάκελο 

στον οποίο να αναγράφεται  

ΠΡΟΣ: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου  

         Προσφορά 

του κ. Αντωνίου Ηλία 

για το έργο : «Βελτίωση Εσωτερικής οδοποιίας Κ. Προυσού και Τόρνου» 

Ο φάκελος θα περιέχει : 

1. Την οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο  

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, διαφορετικά, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους. 

 

3. Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι  δεν έχετε 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1  του αρ. 73 Ν. 4412/2016. 



4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι  συμφωνείτε και αποδέχεστε 

πλήρως τους όρους της αρ. 87/2021 μελέτης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.  

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 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 έκδοση της 

παρούσας 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. 

8. Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ, ή εγγραφής σε Νομαρχιακά Μητρώα το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ και 

να αφορά σε έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

9. (Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) Αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από 

το ΓΕΜΗ 30 εργάσιμων ημερών. 

 Σε περίπτωση άσκησης ένστασης  κατά της πρόσκλησης, αυτή υποβάλλεται μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές 

οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. 

 

Επισυνάπτεται  

Η αρ. 37/2022 μελέτη 

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

                                                                                                    Νικόλαος Σουλιώτης 

 


