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ΠΡΟΣ : ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                            

Ταχ.Δ/νση:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22                  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε 

                 Στράβωνος 3 Νέα Ιωνία Αττικής 

Ταχ. Κωδ.: 27055Κρέστενα              

Τηλ.: 2625360032  

Πληρ: Χριστοπούλου Μαρία  

E-mail: m.christopoulou@1500.syzefxis.gov.gr  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ . 

 
Ο Δήμος Ανδρίτσαινας- Κρεστένων ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)»  προϋπολογισμού 37.200€ (με Φ.Π.Α) με την διαδικασία της απ΄ευθείας 

ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120   του Ν4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 

τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 48, 50 και 53 αντίστοιχα του Ν. 4782/2021. 

 

Προσκαλεί τον οικονομικό φορέα 

 

Να λάβει  υπόψη τα στοιχεία των με αριθ. πρωτ. : 2811/28-4-22 Τεχνικών Προδιαγραφών, 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)» όπως αυτές εγκρίθηκαν με την αριθ. 

282/22 Απόφαση και να καταθέσει φάκελο προσφοράς (οικονομική (αριθμητικώς και ολογράφως) 

προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), επί των τιμών του προϋπολογισμού των υπηρεσιών. Ο 

συμμετέχοντας θα καταθέσει προσφορά για το σύνολο του έργου, προϋπολογισμού 37.200,00 € (με 

Φ.Π.Α.). 

 

Διάρκεια Σύμβασης: μέχρι και  6 μήνες από την υπογραφή της. 

 

Τρόπος υποβολής και περιεχόμενο προσφορών  

 

Η  προσφορά  θα υποβληθεί  από τον ενδιαφερόμενο στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου 

Ανδρίτσαινας- Κρεστένων  (Δ/νση Πλατεία Παπαπολυχρονίου , μέχρι και την 16
η
  του μήνα Μαίου 

2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, ημερομηνία λήξης επίδοσης των οικονομικών 

προσφορών. 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα συμπληρώνεται και θα κατατίθεται από τον 

συμμετέχων/οικονομικό φορέα μέσα στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

 

Η προσφορά υποβληθεί  από τον  ενδιαφερόμενο μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην εξωτερική πλευρά των  οποίων θα αναγράφονται 

ευκρινώς: 
 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ:ΠλατείαΠαπαπολυχρονίου 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) 

Προϋπολογισμός: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) 





(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 16/05/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα(υποψήφιος ανάδοχος). 

 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών ως κάτωθι: 

 

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που 

τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η 

εγγραφή του σε αυτό &προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με το ζητούμενο αντικείμενο της 

σύμβασης και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την 

τεχνογνωσία για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων και τα 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εάν τελεί υπό πτώχευση ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

 

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου 

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία και με τις τεχνικές προδιαγραφές 

μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Υπηρεσία (κα Χριστοπούλου Μαρία τηλ: 2625360032) 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 




