
 

 
Χαλανδρίτσα,08-08-2022 
Αρ. Πρωτ. :  6516

 :  

Κοιν.: Τ.Ε.Ε. 
email: meletes@central.tee.qr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 190750) 

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης 

στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά»(CPV: 44112000-8),προϋπολογισμού 

44.925,87€ (36.230,54€ + 8.695,33€ ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7336.012 του προϋπολογισμού του 

Δήμου (χρηματοδότηση από ίδιους πόρους). 

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη 

σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 4577 /06-06-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΙΒΜΩΡΕ-1Ω9) 

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχουν εκδοθεί α) η αριθ. πρωτ. 4893/16-06-2022 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΛΨΖΩΡΕ-ΚΜΣ) και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 

ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β/411. 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας την από 30-05-2022 συνημμένη μελέτη του έργου 

«Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου 

Σκιαδά», μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη ψηφιακά σχετική προσφορά για το 

ανωτέρω έργο, μέχρι την 19/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.qov.qrτου ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστήματος: 190750). 

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, μαζί με την οικονομική προσφορά του, 

ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, πρέπει να αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Προς: 

1. 

Ταχ. Δ/νση : Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας 
Ταχ. Κωδ.: 250.08 
Πληροφορίες : Τσιλίγκας Ευάγγελος 
Τηλ. : 2694360330 
Email:vtsiligas@erymanthou.gr 

2. 

3. 

Β. Βλασταράς  Α.Τ.Ε.  
Αθαν. Διάκου 29Α   
ΤΚ262.24 - Πάτρα 
Email:info@vlastarasate.gr 
Παρασκευή Δ. Ασκούνη - ΕΔΕ 
Παρ. Ηρώων Πολυτεχνείου136 

ΤΚ 264.42 - Πάτρα 
Email:paraskeviask@hotmail.com 
Γεώργιος Δ. Ασκούνης - ΕΔΕ 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 33 
ΤΚ 264.42 - Πάτρα 
Email: askgr88@yahoo.qr 
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1. Βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ (η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος 

του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 

Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)),στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

2. Ποινικό Μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του. Το ποινικό μητρώο 

αφορά: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωποι. 

3. «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και ότι το νομικό 

πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. 

4. 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. 

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε περίπτωση νομικού προσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 

7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

6. Φορολογική ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα και τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, για τα 

δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

7. Ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 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 ΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ - 

ΤΜΕΔΕ).Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής 

ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την ανάθεση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν4412/2016.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νόμιμου 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 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 
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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 β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

10. 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. 

11. Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος 

ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) με αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά 

έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα 

πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις. 

12. Υπεύθυνη δήλωση 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 με 

τον Δήμο Ερυμάνθου. 

13. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλετε είναι ακριβή αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον είναι αρμοδίως ψηφιακά υπογεγραμμένες και έχουν 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3) και (4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως, στην περίπτωση 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 

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). 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην 

ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερυμάνθου www.erymanthou.gr, καθώς 

και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr. 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ 

THEODOROS 
BARIS
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