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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

 

1. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 - 2021.  

2. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 - 2021. 

 
Συνολικού προϋπολογισμού : €18.046,96 με ΦΠΑ.  
 
Περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες καθώς και αναλυτικές πληροφορίες εμπεριέχονται στις Τεχνικές Εκθέσεις 

των Δ/νσεων : 

 Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής και 

 Τεχνικών Υπηρεσιών , οι οποίες και επισυνάπτονται. 

 

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: 
1. 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 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου 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 του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 

αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.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.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ τουάρθρου 43 

του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει 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) 
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 



4. (μόνο σε περίπτωση εταιρειών) Επίσημο έγγραφο π.χ πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

Επιμελητηρίου, Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, καταστατικό εταιρείας κτλ από το οποίο να προκύπτει 

ποιος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία. 
 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 1240 και 1282/2020 

αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης . 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας μέχρι την Δευτέρα 14/12/2020.  
 

       

 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 

Τμήματος  Προμηθειών – Αποθηκών 
 

 
 
 

Καλ. Μ. Κουμουτσάκου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
                           
                            

 


