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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ο Δόμοσ μασ ενδιαφϋρεται να αναθϋςει την εκτϋλεςη του ϋργου: «Καταςκευό εξωτερικών 

διακλαδώςεων ακινότων προσ ςύνδεςη με το αποχετευτικό δύκτυο ςε όλεσ τισ περιοχϋσ του Δόμου 25», 

ςυνολικόσ προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ 35.000,00€ με την διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ: 

1. του ϊρθρου 116 «Επιλογό των διαδικαςιών» του ν.4412/2016 όπωσ αντικαταςτϊθηκε από το 

ϊρθρο 48 του Ν.4782/21, 

2. του ϊρθρου 118 του ν.4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 50 του Ν.4782/2021 και 

3. των παρ. 2, 3-(β),(γ)και 4 του ϊρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 53 

του Ν.4782/2021 και ιςχύει ςόμερα. 

 

Για την κϊλυψη τησ δαπϊνησ του ανωτϋρω ϋργου ϋχει εκδοθεύ η Α.Α.Τ. 612/16.06.2022 απόφαςη 

ανϊληψησ υποχρϋωςησ με πρωτ: 10971/17.06.2022 βεβαύωςη τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ, επύ τησ 

ανωτϋρω απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, για την ύπαρξη διαθϋςιμου ποςού, τη ςυνδρομό των 

προώποθϋςεων τησ παρ 1α του ϊρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δϋςμευςη ςτο οικεύο Μητρώο 

Δεςμεύςεων τησ αντύςτοιχησ πύςτωςησ ΚΑΕ: 30.7312.0080 με ΑΔΑ: 657ΨΛΨ-ΝΨΖ και με ΑΔΑΜ: 

22REQ010761627 2022-06-17). 

 

Επύςησ λαμβϊνοντασ υπόψη: 

1. Σην αριθμ. 191/22.06.2022 (ΑΔΑ:Χ6ΛΞΨΛΨ-Τ2Λ) απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ α) για την 

ϋγκριςη των τευχών τησ αρ. 09/2022 μελϋτησ τησ Δ.Σ.Τ. και β) την διεξαγωγό και τον καθοριςμό 

τρόπου ανϊθεςησ για την εκτϋλεςη του ϋργου καθώσ και  

2. την αρ. πρωτ.: 11003/17.06.2022 βεβαύωςη του ποςοςτού 10% των πιςτώςεων τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ. 

 

Παρακαλούμε όπωσ καταθϋςετε ςτην Τπηρεςύα μασ (Σεχνικό Τπηρεςύα Δόμου Κορυδαλλού, Γρ. 

Λαμπρϊκη 240, 1οσ όροφοσ, γραφ. 103 , υπόψη κ. Καμπουρϊκη Αντωνύασ, με τηλϋφωνο επικοινωνύασ 210 

4990525 -425) Οικονομικό Προςφορϊ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ όπωσ περιγρϊφονται 

παρακϊτω. 

Σο ςύςτημα υποβολόσ προςφορών θα γύνει ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2α του  
Ν. 4412/2016, με επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ κατϊ ομϊδεσ τιμών, του προώπολογιςμού τησ υπηρεςύασ, 
ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ επύ τοισ εκατό (%) και το κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι ό πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 

Ψσ καταληκτικό ημερομηνύα  κατϊθεςησ προςφορϊσ, ορύζεται η 7η /07/ 2022 ημϋρα Πϋμπτη. 

 

http://www.korydallos.gr/
mailto:mineatexniki@yahoo.com
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-116-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/




 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Προσ απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού από διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων των παρ.1 και 2 του ϊρθρου 73 και του ϊρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζύ με 
την προςφορϊ ςασ, να υποβληθούν τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α. Τπεύθυνη δόλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα, ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου ότι δεν 

ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016. ε περύπτωςη 

νομικού προςώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται εκ μϋρουσ του νόμιμου 

εκπροςώπου, όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρϋωςη αποκλειςμού 

οικονομικού φορϋα εφαρμόζεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη 

καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 

οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. Η υποχρϋωςη 

του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ: α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτϋσ, όβ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα ςύμβουλο, τα μϋλη 

του Διοικητικού υμβουλύου, καθώσ και τα πρόςωπα ςτα οπούα με απόφαςη του Διοικητικού 

υμβουλύου ϋχει ανατεθεύ το ςύνολο τησ διαχεύριςησ και εκπροςώπηςησ τησ εταιρεύασ, όγ) ςτισ 

περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου, όδ) ςτισ υπόλοιπεσ 

περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τον κατϊ περύπτωςη νόμιμο εκπρόςωπο.(ϊρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016 και ϊρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

την υπεύθυνη δόλωςη να περιλαμβϊνεται μνεύα ότι ο ύδιοσ ό ελεγχόμενο από αυτόν φυςικό ό νομικό 

πρόςωπο δεν ϋχει ςυνϊψει ςύμβαςη του ϊρθρου 118 για διϊςτημα δώδεκα (12) μηνών πριν την 

προςφορϊ ό τη λόψη τησ απόφαςησ. 

β. Υορολογικό ενημερότητα. 

γ.Αςφαλιςτικό ενημερότητα (ϊρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δόλωςη ότι δεν ϋχει 

εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των 

υποχρεώςεων του οικονομικού φορϋα όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ. 

 

δ. Τπεύθυνη δόλωςη περύ μη επιβολόσ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα τησ κύρωςησ του οριζόντιου 

αποκλειςμού, ςύμφωνα τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ (ϊρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ 

τροποποιόθηκε από τοϊρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

 

ε. Αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και ειδικότερα: 

 Βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο ΜΕΕΠ ςτην κατηγορύα/εσ ϋργου ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 
 «Ενιαύο Πιςτοποιητικό Δικαςτικόσ Υερεγγυότητασ», με το οπούο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουνυπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
εξυγύανςησ καθώσ και ότιτο νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύυπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη. 
Σο εν λόγω πιςτοποιητικό εκδύδεται από τοαρμόδιοπρωτοδικεύο τησϋδραστουοικονομικούφορϋα. 

 Απόςπαςμαποινικούμητρώου. 
Ηυποχρϋωςηπροςκόμιςηστουωσϊνωαποςπϊςματοσαφορϊκαιταπρόςωπατωντελευταύωντεςςϊρων 
εδαφύωντησπαρ.1τουϊρθρου73τουΝ.4412/2016. 

 Γενικό Πιςτοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ. 
 Πιςτοποιητικό ιςχύουςασ εκπροςώπηςησ το οπούο ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν 

την υποβολό του. 
 Εκτύπωςη των ςτοιχεύων μητρώου/ Επιχεύρηςησ από την ηλεκτρονικό πλατφόρμα τησ Ανεξϊρτητησ 

Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων (ΑΑΔΕ), όπωσ εμφανύζονται ςτο taxisnet, από τα οπούα προκύπτει η μη 
αναςτολό τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ. 
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Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ 

παρούςασ πρόςκληςησ (ϊρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με την παρ.7αδ του 

ϊρθρου 43 του Ν.4605/2019).  

Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ εφόςον εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο 

υποβολόσ τουσ, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται χρόνοσ ιςχύοσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ 

τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ. (ϊρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με 

την παρ.7αδ του ϊρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

ημειώνεται ότι δεν λαμβϊνονται υπόψη προςφορϋσ οικονομικών φορϋων που δεν 

προςκλόθηκαν να υποβϊλουν προςφορϊ. (ϊρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε 

με το ϊρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

 

 

 

 

 

 

 Ο Αντιδόμαρχοσ 
 Δ.Σ.Τ. 

 
 Γεώργιοσ Δημόπουλοσ 
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https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
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