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Ο Δήμαρχος Δωρίδος , έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 118 & 120 όπως ισχύει. 

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

3. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

4. Την 13888/23.12.2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: Ω1ΣΝΩ9Ζ-Μ9Ε), 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΊΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση του άρθ. 120 του Ν.4412/16 για απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 118 του 

Ν.4412/16 

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 29.652,24 € (23.913,10€ αμοιβές και 5.739,14€ ΦΠΑ 24%) 
 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δωρίδος 





Σας προσκαλούμε να υποβάλετε 

προσφορά για την απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» (CPV 

[71335000-5] – Τεχνικές Μελέτες), σύμφωνα με το  άρθρο 118 του Ν.4412/2016, μέχρι την Πέμπτη 

30.12.2021 και ώρα 15:00. 

Εκτιμώμενη αμοιβή: 29.652,24 € (23.913,10€ αμοιβές και 5.739,14€ ΦΠΑ 24%), που αποτελεί και το 

ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής. 

Α. Η προσφορά για την ανάθεση του εν λόγω έργου υποβάλλεται: 

 Είτε μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που περιέχει το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπογεγραμμένο από τον οικονομικό φορέα, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η φράση «Προσφορά προς το αυτοτελές τμήμα τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Δωρίδος» 

β) Ο τίτλος της σύμβασης: «Υπηρεσίες σύνταξης πράξεων αναλογισμού για την 

εφαρμογή του σχεδίου πόλεως κοιν. Ερατεινής Δ.Ε. Τολοφώνος» 

δ) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή: επωνυμία του νομικού προσώπου ή 

ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας (πόλη, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail). 

 Είτε ηλεκτρονικά στο email της Υπηρεσίας, με συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής 

προσφοράς με τα παραπάνω στοιχεία και ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον οικονομικό φορέα

Β. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και συγκεκριμένα: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του 

2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

4. Μελετητικό Πτυχίο 

5. Αποδεικτικό μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

6. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται ότι: 

«Α. Δε συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθ. 73 παρ. 1 & 2 του 

Ν.4412/2016 

Β. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016.» 

Γ. Σημειώνεται ότι: 





 Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 §12 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει)

 Τα 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 § 12 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13-15 του 

Ν. 4727/2020 (Α' 184). Μπορούν να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή εκτός από αυτά που 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 

του Ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως ισχύει.

 Δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως ισχύει)

 Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθ. 

72 παρ. 4 του Ν.4412/16,όπως ισχύει.

Δ. Πληροφορίες για τη διαδικασία: 
 

1. Τόσο η ανάθεση όσο και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει και θα διεξαχθούν υπό τους όρους του νόμου αυτού, καθώς και της 

παρούσας πρόσκλησης 

2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 

3. Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

4. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων 

δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα από πρόσκληση (γραπτή ή προφορική) 

της Υπηρεσίας. 

5. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του άρθ. 118 του Ν. 4412/16 με τον Δήμο 

Δωρίδος για διάστημα δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) 

6. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει είναι τα εξής: 

1. Η παρούσα πρόσκληση 
2. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
3. Το τεύχος τεχνικών δεδομένων 





4. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών 
                                      Ο Δήμαρχος 

                                      Δήμου Δωρίδος 

 

 
                                         Καπεντζώνης Γεώργιος 

                                          
 

 
Συνημμένα: 

- Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και προεκτιμώμενων αμοιβών 
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 
Κοινοποίηση για ανάρτηση : 

 ΚΗΜΔΗΣ

 Ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 Ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) 
Πολιτικός μηχ/κός 
Μιαούλη Ανδρέα 17 – ΠΑΤΡΑ 262 22 
Τηλ./email: 2610346116/ m.patrinos@gmail.com 
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