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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5808/15.06.2022 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, η οποία επισυνάπτεται συνημμένα 

παρακάτω: 

 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 22 και 120 του Ν.4782/2021, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή 

υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 43 

παρ.7αβ του Ν. 4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 29 του Ν.4782/21. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 29 του Ν.4782/2021) και Βεβαίωση ΕΦΚΑ ή 

βεβαίωση ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό. 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 29, παρ. 9 του Ν.4782/2021) . 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

SUI GENERIS ENVIRONMENT & 

PUBLICATION ΑΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127 ΑΘΗΝΑ 

Ζαγορά, 24.06.2022 

Αριθ. Πρωτ.: 6168 

 





ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε σφραγισμένο 

φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  μέχρι και στις 

28/06/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4782/2021, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα 

κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον 

οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στα άρθρα 118 και 328.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονομικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

Συνημμ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5808/15.06.2022 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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