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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την  υπηρεσία αποξήλωσης πρεμνών και φύτευση νέων δέντρων 

(Μελ.15K/2022) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.705,39 €.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω ανάθεσης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθ. 555/14-10-2022 (ΑΔΑ: 

6ΠΣΠΩΨΕ-Ρ2Ι και ΑΔΑΜ: 22REQ011427706/14-10-2022 ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης , από τον 

προϋπολογισμό  του έτους 2022 συνολικής αξίας 19.947,58€ και δέσμευση πίστωσης για το υπόλοιπο ποσό των 

14.757,81€ από τον προϋπολογισμό του έτους 2023 (πολυετής δαπάνη).  

Παρακαλούμε να μας υποβάλλεται ή αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά  για την ανωτέρω ανάθεση 

μέχρι και την  Δευτέρα 24-10-2022 και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο 1ος όροφος, γραφείο 6  και 

μαζί με την οικονομική προσφορά σας παρακαλώ νa προσκομίσετε και  τα παρακάτω : 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (3μήνου). Η υποχρέωση αφορά :  

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

και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών , τους διαχειριστές. 

β)    στις περιπτώσεις ανωνύμων  εταιρειών (Α.Ε.) , τον Διευθ-ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη  

     του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ)    σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο ή 

Υπεύθυνη Δήλωση  Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού 

φορέα τελεσίδικη απόφαση , για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1. Άρθ. 73 του Ν.4412/2016’ 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο και σε περίπτωση 

νομικού προσώπου , από τον νόμιμο εκπρόσωπο, 

2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας , σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας , σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της. 
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4) Αν πρόκειται για εταιρία , αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (30 

εργάσιμων ημερών).  

5) Αν η τεχνική έκθεση/ειδική συγγραφή/τιμολόγιο δημοπράτησης αναφέρει ειδικούς όρους, βεβαιώσεις, 

πιστοποιητικά, λοιπές Υ/Δ  κλπ , να κατατεθούν και αυτά. 

                                                                    

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. (Άρθρο 120 παρ.3α. του Ν.4412/2016 όπως τροπ/θηκε με το άρθ. 53 του 

Ν.4782/2021). 

 

           H αναπληρώτρια προϊστάμενη  

               Του Τμήματος Εξόδων και Προϋπολογισμού 
                   
 
 
 
 
 

         Κωνσταντινή Παπουτσή 
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