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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο Δήμος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει µε απευθείας ανάθεση το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ» αρ. μελέτης 59/2021 και 
προϋπολογισμού 72.000,00€ (συµπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρ. 118 του Ν. 
4412/2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. 

Με το υπ΄αριθ. 33801/25-11-2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009607556) 
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 35266/8-
12-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών (ΑΔΑ: Ψ1ΔΜΩ17-ΖΣΟ και ΑΔΑΜ: 
21REQ009806136) ποσού 70.000,00€ και συνολικής δαπάνης του έργου 72.000,00,00€ 
(συµπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.: 30.7336.23 του προϋπολογισµού του ∆ήµου  . 

Η μελέτη αυτή αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης σε τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του 
2ουδημοτικού σχολικού συγκροτήματος(χώρος αιθουσών προκάτ) καθώς και εργασίες στεγανοποίησης 
του δώματος στο κεντρικό σχολικό κτίριο επί της 28ης Οκτωβρίου, καθώς και εργασίες στους χώρους 
υγιεινής (w.c.)στο 3ο Γυμνάσιο Πύργου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά 
στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο μελέτης µε αρ. 59/2021 η οποία υπάρχει στα στοιχεία του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε συστημικό αριθμό 186489. 
Βάσει των ανωτέρω σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για το ανωτέρω έργο, 

μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω, ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 
στον διαγωνισμό µε συστημικό     αριθμό 186489 μέχρι τις 28/01/2022 και ώρα 15:00 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. Απόσπασµα ποινικού µητρώου των διαχειριστών (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. 

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.), για τον οικονοµικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα 
δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

γ. 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 –ΤΜΕ∆Ε). Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 
τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας 
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εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το 
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

δ. 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. 

ε. «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής 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. 

στ. 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα 
πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, τα µέλη του ∆ιοικητικού 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 ∆ήλωση 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. 

 
ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση 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) 

η. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) ή στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

θ. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του οικονοµικού φορέα 
ι. 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. 

κ. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet, 
από την οποία να προκύπτει η µη αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους. 

λ . Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 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. 

µ. 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 πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοµίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρµοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νοµικού 
προσώπου 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). 

 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, 
όπως προστέθηκε µε την απρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019). 

 
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). 
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