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ΘΔΜΑ:  Ππόζκληζη Ανάθεζηρ για ύνατη ύμβαζηρ με ηην διαδικαζία Απεςθείαρ Ανάθεζηρ (ηος 

άπθπος 118 παπ. 1 - εδ. α΄  ηος Ν.4412/2016, όπυρ ιζσύει Ν.4782/2021) για ηη ζςλλογή 

ζηοισείυν και ςποβολή πποηάζευν για ηην αιζθηηική διαμόπθυζη ηυν εγκαηαζηάζευν ηυν 

Λοςηπών 

Μελέηη: «Σύληαμε Αξρηηεθηνληθήο Πξνκειέηεο νξγάλωζεο Υπαίζξηνπ ρώξνπ Καθέ Λνπηξώλ Πόδαξ κε 

ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο νξγάλωζεο / αλαβάζκηζεο πθηζηάκελωλ θηηξηαθώλ θαηαζθεπώλ (εμωηεξηθήο Πέξγθνιαο 

θαη ρώξνπ Καθέ Πόδαξ)»,  συνολικού Π/Υ 37.187,60 Ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

([CPV 71200000-0]-Αξρηηεθηνληθέο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο) 

Δκηιμώμενηρ αξίαρ:  29.990,00 Δςπώ (πλέον Φ.Π.Α .24%), 

ήηοι 37.187,60 € (με ΦΠΑ) 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

Σνλ θν Παπατσάλλνπ Απφζηνιν γηα χλαςε χκβαζεο κε ηελ δηαδηθαζία Απεπζείαο Αλάζεζεο (ηνπ 

άξζξνπ 118 παξ. 1 - εδ. α΄  ηνπ Ν.4412/2016) γηα ηελ ζχληαμε κειέηεο ηνπ ζέκαηνο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 29.990,00 Δςπώ  (συπίρ ΦΠΑ). Η κειέηε 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηα έζνδα 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κε ηνπο ελ γέλεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαζνξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4782/2021): 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ φηη έιαβε γλψζε ηνπο φξνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

2. Τπεχζπλε δήισζε φηη αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ην έξγν φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

κειέηεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 681/06-06-2022 

3. Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016. ε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
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λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε 

απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο 

πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 

80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 

4. Τπεχζπλε δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη κλεία φηη ν ίδηνο ή ειεγρφκελν απφ απηφλ θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν δελ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 118 γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ πξηλ ηελ 

πξνζθνξά ή ηε ιήςε ηεο απφθαζεο κε ηελ επηρείξεζε. 

5. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο/δεκνπξαζίεο 

6. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο/δεκνπξαζίεο (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ 

Ν.4412/2016) θαη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φζνλ 

αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

7. Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021) 

8. Μειεηεηηθφ πηπρίν ζε ηζρχ γηα θαηεγνξία ζρεηηθή κε ην ζέκα ηεο κειέηεο ( φπσο θαηεγνξία 6,7,25) 

9. Βεβαίσζε εγγξαθήο ηερληθνχ επηκειεηεξίνπ 

10. Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ( παξ. 1 ηνπ άξ. 73 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

αξ.22 ηνπ Ν. 4782/2021 .) 

11. Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο «ηνηρεία Μεηξψνπ / Δπηρείξεζεο» απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Η 

εθηχπσζε ζα θέξεη εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο πξφζθιεζεο. 

Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξ. 120, παξ. 

3β ηνπ Ν.4412/2016) λνείηαη ε (ζεκεξηλή) εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηεο πξψηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο νξίδεηαη ε 15
ε
 Ινπιίνπ 2022, εκέξα,  

Παξαζθεπή  θαη ψξα  15:00 .κ.κ. 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο www.loutrapozar.com.gr, ζην 

ΚΗΜΓΗ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εκεξψλ θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΣΔΔ ( 

www.web.tee.gr) 

ΓΔΝ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά (άξζξν 120 παξ..3α ηνπ λ.4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/21) 

  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ 

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. 

                                                              ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 
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