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                                                       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Δράμα, 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Μ Α Σ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου                                              
Πληροφορίες: Σαμαρά Ιορδάνα      
Τηλέφωνο: 2521350626
Fax: 2521350797
E-mail: isama@dimosdramas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: Αγροδασική Συνεργασία Ο.Ε.

     (agrodasiki@gmail.com)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για 
τη δημιουργία – αναβάθμιση δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και 
ποδηλασίας εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» σε ιδιώτη 
μελετητή με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες), σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και την αριθμ. 6/2023 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος & 
Πρασίνου. Η εκτιμώμενη αξία της  εν λόγω σύμβασης είναι 14348,57€ (μαζί με απρόβλεπτα 
15%) και   17792,23€ με το ΦΠΑ και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού  με ΚΑ 
35.7413.01.

Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε αντίγραφο του φακέλου της ανωτέρω σύμβασης της 
μελέτης (αρ. μελέτης 6/2023), που συντάχθηκε από την Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου και 
σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά μέχρι την 10/3/2023 και ώρα 10:00. Η 
προσφορά κατατίθεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου εντός σφραγισμένου 
φακέλου όπου εξωτερικά αναγράφεται:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ 66133
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μελέτη για τη δημιουργία – αναβάθμιση 
δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας εντός των διοικητικών 

ορίων της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:……………………………….

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης    έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 8392/28-
2-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 17.792,23€, 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.Υ 448

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 και του άρθρου 
74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φορολογική ενημερότητα οικονομικού φορέα.

mailto:isama@dimosdramas.gr




Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6401b6ec0d794546da42afd8 στις 03/03/23 11:08

2. Ασφαλιστική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης          
4.Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 
79Α. 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)
5. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 74 
του Ν. 4412/2016.
6. Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί 
έγκρισης συμμετοχής στην διαδικασία ανάθεσης, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά
7. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή έγγραφο δραστηριότητας από εφορία με το 
οποίο να πιστοποιείται ειδική επαγγελματική δραστηριότητα του οικονομικού φορέα.98. 
9.Μελετητικό πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία Δασικών Μελετών (24)
10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία  να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από 
αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει με τον δήμο σύμβαση του άρθρου 118, 
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

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 για την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  γίνονται 
αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που 
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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).
 

Ο Δήμαρχος Δράμας

Συνημμένα: 1) η αριθμ. 6/2023 μελέτη
                      2) το έντυπο οικονομικής προσφοράς

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/



		2023-03-03T11:08:23+0200




