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Κάζε ελδηαθεξφκελν 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ο Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα  πξνθάη κεηαιιηθνχ νηθίζθνπ 
(container) γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
Κηεληαηξείνπ σο ρψξν πξνζσξηλήο  παξακνλήο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο. 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡ/ΜΟ 
 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο έρεη εθδνζεί α)Σελππ’αξηζ.πξση.:35414/13-12-
2021(ΑΓΑΜ:21REQ009733044, ΑΓΑ:Ω09ΜΩΛΙ-7ΜΒ) απφθαζε Αλάιεςεο  ππνρξέσζεο θαη 
β)ηε βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, επί 
ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο  ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ ζην 
Κ.Α.00.6495.041 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, ηε ζπλδξνκή 
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ.80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν 
Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α: Α/1.229/2021. 

Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο , βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 118 ηνπ λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.11/2021 Μειέηεο ηνπ ηκήκαηνο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πξνθάη 
κεηαιιηθνχ νηθίζθνπ (container) » .  
Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά εγγξάθσο  κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 
γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα κέρξη ηελ 17/12/2021, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 
12:00κ.κ.. ,ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. 
Θα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη: 
ηνηρεία ηνπ απνζηνιέα : Δπσλπκία & ινηπά ζηνηρεία 
Πξνο: ΓΗΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Πξνζθνξά γηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΤ ΟΙΚΙΚΟΤ (CONTAINER)» 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ 

 
       
      CPV  

Πνζόηεηα 
(ηεκάρηα) 

Ελδεηθηηθή 
Σηκή 
κνλάδνο 

Ελδεηθηηθό 
Κόζηνο 
ρωξίο ΦΠΑ  

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΣ 
ΜΕΣΑΛΙΚΟΤ ΟΙΚΙΚΟΤ 
CONTAINER 
ΔΙΑΣΑΕΩΝ 
 2,40Μ Υ6,00ΜΥ2,50Μ 

 
 

44211000-2 
 

 
1 

 
6.348,39€ 

 
 

6.348,39€ 

πλνιηθφ θφζηνο ρσξίο Φ.Π.Α. 6.348,39€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.523,61€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

7.872,00€ 





 
 
 
 
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
α. απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή Τπεύζπλε δήιωζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε 
πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 
ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο 
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019). 
Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε 
ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019), 
β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε εθηόο είζπξαμεο ρξεκάηωλ 
θαη κεηαβίβαζεο αθηλήηωλ, 
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγωληζκό (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ 
Ν.4412/2016). 
δ. πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία (Γ.Δ.ΜΗ. θ.ιπ.) ην νπνίν έρεη 
εθδνζεί έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ, 
ε) Τπεύζπλε δήιωζε φηη  ε ζπκκεηνρή δελ δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 
ζη) Τπεύζπλε δήιωζε φηη δελ έρνπλ  επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ θνξέα θπξψζεηο ηνπ 
νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 74 παξ.4 
Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021)  
δ) Τπεύζπλε δήιωζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο καο φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην 
ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο 
ηζρχνο,  εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 
Ν.4605/2019). 
     

                                                                      
                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

        
 
 

                                                                       Υαξάιακπνο Δ. Καιόο 
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