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      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 

Πτολεµαΐδα  08-02-2022 

Αρ.Πρωτ.: 2852 

  

Ταχ. ∆/νση: 1Ο χλµ. Πτολεµαΐδας - Ασβεστόπετρας  

Τ.Κ 50200 ΠΡΟΣ:  1. κ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 

Πληροφορίες: Ειρήνη Τσαντσαρίδου Κ.. ΦΟΥΦΑ  16 

ΤΗΛ. 6977012625              

Τηλέφωνο: 24630 27066 – 24630 27088                

F  A  X: 24630 27066 – 24630 27088  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο: 

irene@ptolemaida.gr  

 

ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο-2ο 

ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ». 

  Προϋπολογισµού 12.750,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α) 

   

 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ-

ΔΑΣ» 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργολαβίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθµό 1044/03-12-2021 απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης (Α∆ΑΜ: 21REQ009660426 2021-12-03)  και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της 
ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  

 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες του έργου του θέµατος µέχρι την 18/02/2022.  

 

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 προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι απο-
κλεισµού 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 καταδικα-
στική απόφαση είναι µέλος του 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 (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
 

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.  

β. Φορολογική ενηµερότητα . 

 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικη-
τική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονοµικού φορέα όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Βλ. παρακάτω σηµείωση για υπεύθυνη δήλωση) 

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος του οικονοµικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα 
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 

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) 

 



 

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

 

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

2) Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κο Νικ. Φουρκιώτη 

 

 

 3) ∆ιεύθυνση οικονοµικών υπηρεσιών  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  

4) Φάκελος έργου Παναγιώτης Νικ. Πλακεντάς 

5) Αρχείο   

6) Αρµόδιο υπάλληλο   

  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) Αντίγραφο µελέτης  
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