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ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ 

 

 

Ο Γήκνο Αξξηαλώλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ππεξεζίαο: «Αζθάλιζηρα 

μεηαθορικών μέζφν – μητανημάηφν – ηετνικών εγκαηαζηάζεφν»,  εθηηκώκελεο αμίαο 

23.689,00  € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 116 θαη 118 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α'/08-08-2016) 

«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ-Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ 227/Α/6-12-2016) «Απινπνίεζε 

δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθώλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκό θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, πεξ. 31 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνζθαιεί ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο. 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ δύλαληαη λα παξέρνπλ ηελ αλσηέξσ ππεξεζία, λα 

θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο  έσο θαη ηελ 15/10/2018, εκέξα Γεπηέξα   θαη ώξα 11:00 

π.κ. ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αξξηαλώλ ,  έδξα Φηιιύξα , Σ.Κ. 69300, άπεο.  

Οι σπουήθιοι ανάδοτοι πέρα από ηην οικονομική ηοσς προζθορά, θα πρέπει να 

σποβάλοσν, επί ποινή αποκλειζμού, και 

    Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδίδνπλ δεκόζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη:  

α. δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα 

αδηθήκαηα (όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016): πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, Γσξνδνθία, Απάηε, Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα µε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, Ννµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ,  

β. δελ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα),  

γ. δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Οξγαληζκώλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), 

δ. είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό επηκειεηήξην, 

ε. έιαβαλ γλώζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη όηη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη ζύκθσλε κε απηή,  

ζη. ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηα εηδηθώο 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ λ.4412/2016. 

 

Η ζύληαμε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο 

θαη ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Η παξαπάλσ ππεξεζία  ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (Ν. 4412/2016) θαη ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά :  



 

1) Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ 

2) Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία. 

3) Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο εθηόο είζπξαμεο θαη εθηόο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ (γηα 

ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία). 

4) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 ,όηη δελ ζπληξέρεη ν λένο ιόγνο απνθιεηζκνύ ,ζύκθσλα 

κε ηελ παξ. Α1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4488/2017. 
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