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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Ο Γήκνο Γνξηπλίαο ελδηαθέξεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηέιεζε µε απεπζείαο αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ: «πληήξεζε – απνθαηάζηαζε δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ δεκνηηθήο νδνπνηίαο πνπ 

πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζην Γ.Γνξηπλίαο (Γ.Δ.Ηξαίαο)» αξ. κειέηεο 26/2022 θαη 

πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00 €  (ζπµπ/λνπ Φ.Π.Α 24%), ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 118 ηνπ Ν. 

4412/2016 (Α΄147) όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4782/2021. 

Με ην ππ΄ αξηζ. 3343/13 – 05 – 2022 Πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 22REQ0105533324) 

εθθξάζηεθε ε αλάγθε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη δεηήζεθε ε απαξαίηεηε απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ηε δηάζεζε πίζησζεο. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έρεη εθδνζεί ε ππ΄ αξηζµ.: 3386/16 – 05 – 

2022 (ΑΓΑ:ΦΚ38Χ90-66Δ, ΑΓΑΜ: 22REQ010555280) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, µε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δαπάλε, ε δηάζεζε θαη ε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνύ 60.000,00 € (ζπµπ/λνπ Φ.Π.Α) ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α.: 63.7323.0042  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022. 

Η κειέηε απηή αθνξά έξγν πξνβιέπνληαη εξγαζίεο αζθαιηόζηξσζεο ζηνλ  νηθηζκό Αγάισ ηεο 

Σ.Κ. Ράθηε, ζηελ Σ.Κ. Κνθθνξά θαη ζηελ Σ.Κ. Καθνπξαηίθσλ. Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ζην ηηκνιόγην κειέηεο µε αξ. 26/2022 ε νπνία 

ππάξρεη ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΔΗΓΗ µε ζπζηεκηθό αξηζκό 189845. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζαο θαινύκε λα θαηαζέζεηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην αλσηέξσ έξγν, 

καδί µε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ειεθηξνληθά µέζσ ΔΗΓΗ ζηνλ 

δηαγσληζκό µε ζπζηεκηθό αξηζκό  189845  κέρξη ηηο  24/06/2022 θαη ώξα 11:00 π.µ. 

 
Πξνο απόδεημε ηεο µε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο  ζύλαςεο 

δεκνζηώλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 73 & ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο  
ηξνπνπνηήζεθε & ηζρύεη µε ηνλ Ν. 4782/2021, παξαθαινύκε καδί µε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ζαο, λα µαο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ (παξ. 1 ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν. 4412/16 
όπσο αληηθαηαζηάζεθε µε ην αξ. 22 ηνπ Ν. 4782/21) πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 



β. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 
Γεκνζηώλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο 
ζπκκεηέρεη γηα ηα  δεκόζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε. 

γ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ εθδίδεηαη από ηνλ e-ΔΦΚΑ. Η 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαιύπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνύ θνξέα α) σο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν γηα ην πξνζσπηθό ηνπο µε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ εθηειεί µόλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζώο θαη γ) γηα ηα 

ζηειέρε-κεραληθνύο ηνπ πνπ ζηειερώλνπλ ην πηπρίν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη πνπ 

έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ e-ΔΦΚΑ (ηνκέαο πξώελ ΔΣΑΑ –ΣΜΔ∆Δ). Οη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθό ηνπο µε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γελ απνηεινύλ απόδεημε ελεκεξόηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, 

απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζηειερώλνπλ ην 

πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. 

δ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε 

µε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

ε. «Δληαίν Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο», µε ην νπνίν βεβαηώλεηαη όηη δελ 

ηεινύλ ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζηώ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαζώο θαη όηη ην λνκηθό πξόζσπν δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε µε 

δηθαζηηθή απόθαζε. Σν ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη από ην αξκόδην πξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

ζη. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ 

πξνζώπνπ όηη δελ  ζπληξέρνπλ νη νξηδόκελνη ιόγνη  απνθιεηζκνύ  ηεο  παξαγξάθνπ 1  

ηνπ  άξζξνπ  73  ηνπ Ν. 4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε 

ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν. 4412/2016. Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζεο είλαη µέινο δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηό. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (ΙΚΔ) θαη πξνζσπηθώλ 

εηαηξεηώλ (Ο.Δ. & Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλώλπκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), 

ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα 

νπνία µε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηώζεηο ζπλεηαηξηζκώλ, ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε 

λόκηκν εθπξόζσπν (αξζξ. 80 παξ. 9 ηνπ Ν. 4412/2016 & αξζξ. 73 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016) 

      ηελ Τπεύζπλε Γήισζε λα πεξηιακβάλεηαη κλεία όηη ν ίδηνο ή ειεγρόκελν από απηόλ 

θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δελ έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε ηνπ άξζξνπ 118 γηα δηάζηεκα 

δώδεθα (12) κελώλ πξηλ ηελ πξνζθνξά ή ηε ιήςε ηεο απόθαζεο. 

δ. Τπεύζπλε Γήισζε πεξί µε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ 

νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 74 παξ. 

4 ηνπ Ν. 4412/201, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4782/2021) . 

ε. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ) ή ζηα Μεηξώα 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ζηελ θαηεγνξία ΟΓΟΠΟΙΨΑ. 

ζ.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

η.  Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ην λνκηθό πξόζσπν δελ έρεη ιπζεί 

θαη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε µε απόθαζε ησλ εηαίξσλ ζύκθσλα µε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο 

θάζε θνξά ηζρύνπλ. Σα θπζηθά πξόζσπα δελ ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθό πεξί µε ζέζεο ζε 

εθθαζάξηζε. 

θ. Δθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο” από ηελ ειεθηξνληθή 



πιαηθόξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην 

taxisnet, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε µε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηάο 

ηνπο. 

ι. Γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ππνβάιινληαη 

πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνύκελα από ηα αξκόδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο 

(ΣΔΔ,ΓΔΩΣΔΔ,ΔΔΣΔΜ), όπσο πξνβιέπεηαη ζηε µε αξηζ.∆15/νηθ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) 

απόθαζε, πεξί ελεκεξόηεηαο πηπρίνπ, όπσο ηζρύεη, από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη όηη ηα 

πξόζσπα µε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερώλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ 

έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα. 

µ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη λνκηθό πξόζσπν θαη εγγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ζην ΓΔΜΗ θαη δειώλεη ηελ εθπξνζώπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζην ΓΔΜΗ: 

α) γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ππνβάιιεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 

ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 

β) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, 

Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό Μεηαβνιώλ ηνπ ΓΔΜΗ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 

ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο 

εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο 

ζπγθξόηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζώκα, θιπ., αλάινγα µε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα), ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα 

ηζρύνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

εμνπζίεο ζε πξόζσπν πέξαλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζηα αλσηέξσ έγγξαθα πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 

απόθαζε- πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνύ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κε ην 

νπνίν ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (άξζξν 80 παξ. 12 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε µε ηελ απξ. 

7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019). 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη δεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν 

ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, εθόζνλ έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο (άξζξν 80 παξ. 12 ηνπ Ν. 4412/2016, 

όπσο πξνζηέζεθε µε ηελ απξ. 7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019). 

εκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά (άξζξν 120 παξ. 3α ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 53 ηνπ Ν. 4782/2021). 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
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