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ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  
 
 

Θέμα : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο  : 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ». 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ», για τις ανάγκες στέγασης των πλανόδιων εμπόρων της εμποροπανήγυρης στην 
Κοινότητα Ελάτειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθμ.8698/19.09.2022 τεχνική περιγραφή του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό: τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.960,00 €) με Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 00.6495.0005 με τίτλο «Κατασκευή Παραπηγμάτων Εμποροπανήγυρης ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ», του 
προϋπολογισμού οικον.έτους 2022 (τακτικά έσοδα). 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: α) η υπ’ αριθ. ΑΑΥΣ 471/2022 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ9Τ0ΩΨΚ-4Μ8 ΑΔΑΜ: 22REQ011287121) και β) η βεβαίωση της Αν. 
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για 
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.  

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), η οποία θα είναι σύμφωνη με την τεχνική έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας και αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών. 

Η προσφορά θα γίνει αποδεκτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθμ.8698/19.09.2022 εγκεκριμένης 
Τεχνικής έκθεσης των υπηρεσιών του Δήμου μας. 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως, ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, (Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας, Δ/νση: Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδας, Τ.Κ.35015) είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτόκολλο του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimos-amfiklias-
elatias.gr, έως και την Τετάρτη 05/10/2022. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4412/2016: (δεν 
εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α). 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή της 
προσφοράς).  
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 
- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
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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 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 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) 

2. Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, ώστε 
να προκύπτει ο διαχειριστής του, τα μέλη του Δ.Σ., η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας κ.α.(ΦΕΚ, ΓΕΜΗ) 

(το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς). 
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση. 
4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ασφαλιστική ενημερότητα για εισφορές προσωπικού & 

ασφαλιστική ενημερότητα για εισφορές ατομικής ασφάλισης) για συμμετοχή σε διαγωνισμό. 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

Α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της αριθμ.8698/19.09.2022 τεχνικής έκθεσης 
του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. 
Β) οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της 
αριθμ.8698/19.09.2022 τεχνικής έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.  
Γ) 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). 
Δ) Όλες οι εργασίες γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου οικονομικού φορέα ο οποίος μετά την 
ολοκλήρωσή τους και πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης θα καταθέσει στο Δήμο: 1) Υπεύθυνη δήλωση 
ότι όλες οι κατασκευές έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και ότι πληρούν τις 
από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις και προβλεπόμενες προδιαγραφές υπογεγραμμένη από 
αρμόδιο μηχανικό και 2) Υπεύθυνη Δήλωση Στατικής Επάρκειας των παραπηγμάτων υπογεγραμμένη από 
αρμόδιο μηχανικό. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των 
υπηρεσιών του Δήμου. 

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 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 δε 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). 

Για περισσότερες πληροφορίες επί της τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ: 22343-50209. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
 

Συνημμένα : Η αριθμ.8698/19.09.2022 τεχνική έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Εσωτ. Διανομή : 
• κα Δήμαρχο  
• Αν. Προϊσταμένη Αυτ.Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών 
• Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
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