
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

Ο Γήκνο ηπιίδαο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ην έξγν κε ηίηιν «σληήρεζε θαη αποθαηάζηαζε δεκηώλ 

σδροκάζηεσζες ζηε ζέζε Κεθαιόβρσζο ηες Κοηλόηεηας Παιαηοθεραζηάς» πξνϋπνινγηζκνύ 

50.000,00€  (40.322,58€ + 9.677,42€  ΦΠΑ 24%) , ζε βάξνο Θ.Α. 63.7312.0005 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ (ρξεκαηνδόηεζε ΑΔ055 – 2003Δ05500005 Δπηρνξήγεζε ησλ ΟΣΑ).  

Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα γίλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 λ4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 50 λ4782/2021 πεξί απεπζείαο αλάζεζεο , ζύκθσλα κε ηα ηεύρε ζύκβαζεο (ηερληθή έθζεζε, 

πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο, ηηκνιόγην κειέηεο, εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ) θαζώο θαη κε ηελ αξηζκ. 

201/2021 Απόθαζε Γεκάξρνπ (ΑΓΑ : ΦΟ3ΕΧ1Ε-Ι4Γ)  

Το ςπψτη έπγο αθοπά ηιρ επγαζίερ για ηην απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ηεο πδξνκάζηεπζεο ζηε ζέζε 

Θεθαιάβξπζν ηεο Θνηλόηεηαο Παιαηνθεξαζίαο ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο, πνπ πξνθιεζήθαλ από ηα αθξαία 

πιεκκπξηθά θαηλόκελα ιόγσ ηεο έληνλεο βξνρόπησζεο θαη ησλ ηζρπξώλ θαηαηγίδσλ πνπ έπιεμαλ ηελ 

πεξηνρή.  

Για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ ηος παπαπάνυ έπγος έσει εκδοθεί α) η απιθ. ππυη. 7759/11-08-2021 απψθαζη 

ανάλητηρ ςποσπέυζηρ (ΑΔΑ: ΩΔΣΖΩ1Ζ-279) και β) η βεβαίυζη ηος Πποφζηαμένος ηηρ Οικονομικήρ 

Υπηπεζίαρ, επί ηηρ ανυηέπυ απψθαζηρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ, για ηην ωπαπξη διαθέζιμος ποζοω, ηη 

ζςνδπομή ηυν πποχποθέζευν ηηρ παπ 1α ηος άπθπος 4 ηος ΠΔ 80/2016 και ηη δέζμεςζη ζηα οικείο Μηηπϊο 

Δεζμεωζευν ηηρ ανηίζηοισηρ πίζηυζηρ με α/α 1.  

Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε δεκηώλ πδξνκάζηεπζεο ζηε ζέζε Θεθαιόβξπζν ηεο Θνηλόηεηαο Παιαηνθεξαζηάο» κέρξη θαη ηελ 

Παραζθεσή 27/08/2021 εκεξνκελία πξσηνθόιιεζεο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο (Δι. Βεληδέινπ 

31 & Θεξκνππιώλ). 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΓΗΜΟ ΣΤΛΙΓΑ 
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
Σαρ. Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ & Θεξκνππιώλ 
Σαρ. Θσδ.: 35300 – ηπιίδα 
Πιεξνθνξίεο : Παπαρξήζηνπ Θσλ/λνο  
Σει. : 2238350127 
Email: kpapach@stylida.gr  

 

ηπιίδα  13-08-2021 

Αξ. Πξση. : 7873 
 

 

Πξνο  
 

1. ΔΡΓΟΘΑΣ Α.Σ.Δ.  
2ν ρικ Δ.Ο. Γξαβηάο – Ιακίαο  
ΣΘ 33057 – Γξαβηά 
Email: ergo52@otenet.gr 

      2.  ΗΓΖΡΟΚΠΔΣΟΛ Α.Δ. 
3ν ρικ Δ.Ο. Θαξπελεζίνπ – Ιακίαο  

  Θαξπελήζη  
 Email : sidirobeton@yahoo.gr  
      3. ΤΗΟΗ Θ. ΘΤΡΗΑΛΛΑΘΖ Δ.Δ.Σ.Δ 
 Ιεπθαδίηε – Φσθίδαο , Σ.Θ. 33053 

Email: yioikyriannakh@windowslive.com   
       &  kyriannakis@hotmail.com  

 

 

21PROC009073650 2021-08-13



α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. 

Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο :  

αα) ζηηο πεξηπηώζεηο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ.&Δ.Δ.) ηνπο 

δηαρεηξηζηέο,  

αβ)  ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016) 

δ. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

ε. Βεβαίσζε εγγξαθήο ΚΔΔΠ & ελεκεξόηεηα πηπρίνπ 

 

εκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ποσ δελ προζθιήζεθαλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Λ.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ 

Λ.4782/2021). 

 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ζ ΓΖΚΑΡΥΟ 

 
 

 
 

ΒΗΡΓΗΛΗΑ ΣΔΡΓΗΟΤ 
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