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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας διενέργειας ελέγχου δόμησης
αρχικού σταδίου της υπ.αρίθμ.33/2016 Ο.Α. Του έργου “Κατασκευή 5ου Νηπιαγωγείου
Ν.Μουδανιών (αρ.μελ. 57/2014)” κατ'εφαρμογή του Ν.4030/2011
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.αριθμ.οικ.299/07-01-2014 (Φ.Ε.Κ.57Β/2014 ), όπως ισχύει
και ειδικότερα, του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α., το υπόψη σχολικό κτήριο υπάγεται στην
κατηγορία Β' και ο αρχικός έλεγχος από τον ελεγκτή δόμησης (ο οποίος, βάσει του άρθρου 2,
θα οριστεί από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης – Ε.Υ.Ε.Δ. μέσω του Μητρώου
Ελεγκτών Δόμησης με
ηλεκτρονική κλήρωση)
διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των
ξυλοτύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχείων του υπογείου (εάν υπάρχουν) και
αφορά στη τήρηση της θέσης του κτηρίου, των πλαγίων αποστάσεων, των διαστάσεών του,
σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Παροχή
υπηρεσίας
ελεγκτή
δόμησης

κ.α.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΑΞΙΑ (€)

500

500

ΣΥΝΟΛΟ

500

Φ.Π.Α.
(24%)

120

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

620

Το συνολικό κόστος της εργασίας του θέματος είναι 620,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 319 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής επιτροπής και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 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 με α/α
524
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και τα
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 27/10/2017.
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, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) φυσικά πρόσωπα, αβ) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
αγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Μεταγενέστερες προσφορές ή προσφορές με ελλειπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
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