
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Σπάτα,  26/10/2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ.:33442 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ  ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ-Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ - Τ.Κ.: 190 04                                     & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Πληροφορίες: Ασημίνα Βασδέκη ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑ 54 & ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ , 

Τηλ.: 213-2007393 Τ.Κ. 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ, 

Fax.: 210-6630163 ΤΗΛ.  : 210 6921928, 210 6980601,  

E_mail: avasdeki@spata-artemis.gr  E_mail: info@eagroup.gr   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη  υπηρεσιών του Δήμου 

Σπάτων –Αρτέμιδος σε διαδικασίες αξιολόγησης σχεδίων και δράσεων αντιμετώπισης 

περιβαλλοντικού θορύβου», συνολικής δαπάνης (19.840,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Β-638/32882/20-10-

2022 (ΑΔΑ: Ω3Ο5Ω1Χ-63Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 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.  

 

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε για την ανάληψη της ως άνω αναφερόμενης υπηρεσίας, αφού λάβετε 

υπόψη τη με αρ. 136/2022 μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου να καταθέσετε οικονομική προσφορά, μέχρι την  Δευτέρα, 07/11/2022. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με 

την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. Σας επισημαίνουμε ότι, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του 

άρθρου 73 γίνεται επίσης δεκτή η υποβολή υπεύθυνη δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, 

στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73  του 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, 
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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) 

β. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986,  στην οποία να δηλώνετε τους 

ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είστε υπόχρεος καταβολής εισφορών 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

 

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, 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  

 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, 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) 

 

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 (β και γ) 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). 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ     

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ         
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