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Ιάζε ελδηαθεξφκελν 

 
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

 

Ξ Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ 
δψσλ ζπληξνθηάο ηνπ Δήκνπ Κεπθάδαο, ππνρξέσζε ε νπνία απνξξέεη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Μ.4830/2021(Φ.Ε.Ι. Α΄ 169/18.09.2021), ζχκθσλα κε ηελ Μν3 Λειέηε ηνπ 
Απηνηεινχο κήκαηνο νπηθήο Ξηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡ/ΜΟ 
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ CPV 

 
 
 
 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Ελδεηθηηθή 
Σηκή κνλάδνο 

ρωξίο 
Φ.Π.Α.24% 

Ελδεηθηηθό 
θόζηνο 

1 
Πεξηζπιινγή ζθύινπ-
κεηαθνξά/επαλέληαμε 

85200000-
1 

 
42 

 
45,00€ 1.890,00€ 

2 
Πεξηζπιινγή γάηαο-
κεηαθνξά/επαλέληαμε 

85200000-
1 35 

 
15,00€ 525,00€ 

  ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ       2.415,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%       579,60€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       2.994,60€ 

 
 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο έρεη εθδνζεί α)Η ππ’αξηζ.πξση.6808/21-03-
2022(ΑΔΑΛ:22REQ010251021 ,ΑΔΑ:Υ03ΣΦΚΘ-Η3Σ)απφθαζε Αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη 
β)ε βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Οξντζηακέλνπ ηεο Δ/λζεο Ξηθνλνκηθψλ Σπεξεζηψλ, επί ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο  ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ ζην 
Ι.Α.00.6117.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ηε ζπλδξνκή 
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ο.Δ.80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν 
Λεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α: Α/472/2022. 
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 . 
 
 





 
 

Οαξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά εγγξάθσο  κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 
γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα κέρξη ηελ 06/04/2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 
12:00κ.κ.. ,ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ. 
Θα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη: 
Ρηνηρεία ηνπ απνζηνιέα : Επσλπκία & ινηπά ζηνηρεία 
Οξνο: ΔΗΛΞ ΚΕΣΙΑΔΑΡ- ΑΣΞΕΚΕΡ ΛΗΛΑ ΞΟΘΙΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΑΜΑΟΣΝΗΡ 
Οξνζθνξά γηα: «ΟΑΠΞΤΗ ΣΟΗΠΕΡΘΦΜ ΟΕΠΘΡΣΚΚΞΓΗΡ ΑΔΕΡΟΞΦΜ ΖΦΦΜ ΡΣΜΠΞΦΘΑΡ 
ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΚΕΣΙΑΔΑΡ » 
 
Οξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Μ.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 Μ.4412/2016. Ρε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε 
πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 
ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Μ.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Ο.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ (Θ.Ι.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ξ.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο 
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα Ρχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Ρπκβνπιίνπ.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Μ.4412/2016, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Μ.4506/2019). 
Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Μ.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε 
ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Μ.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 
Μ.4412/2016). 
 
δ. πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία (Γ.Ε.ΛΗ. 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 Μ.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 
Μ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Μ.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. 

 

ε) Έλαξμε επαγγέικαηνο εθπαηδεπηή ζθχισλ ζηελ Εθνξία. 

ζ) Οηζηνπνίεζε εθπαηδεπηή ζθχισλ. 

η) Τπεύζπλε δήιωζε φηη δηαζέηεη θαηάιιειν φρεκα θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ πεξηζπιινγή 

θαη κεηαθνξά ησλ δψσλ. 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/




 

 

 
α 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 Μ.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Μ.4605/2019). 
     

πλεκκέλα: 
1) Η κε αξηζκ.3/2022 Λειέηε ηνπ Δήκνπ 
2) Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
3) Σπεχζπλε Δήισζε 

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

      

                     

                                  ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ   ΚΑΛΟ  

 

                                                 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/



