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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για την προµήθεια κιγκλιδωµάτων 

 

 

ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

 

 Σε συνέχεια της υπ' αρίθµ. πρωτ. 4821/25.04.2019 πρόσκλησης για την προµήθεια 

κιγκλιδωµάτων όπου η διαδικασία απέβει άγονη λόγω µη κανονικών προσφορών, ο ∆ήµος µας 

επαναλαµβάνει την διαδικασία για την προµήθεια κιγκλιδωµάτων σιδηρών απλού σχεδίου. Για την 

κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 4.609/22.04.2019 

(ΩΙΒΟΩΡΚ-9Ν6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 

80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 375. 

 

 Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά, για την ανωτέρω προµήθεια µέχρι την 

∆ευτέρα 20/05/2019 και ώρα 11:00'πµ. Η προσφορά (δικαιολογητικά, έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς) θα υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο, στο Τµήµα Πρωτοκόλλου, του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος  Ζαγοράς. Η παρούσα πρόσκληση, η τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο 

οικονοµικής προσφοράς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr). 

 

 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: 

 

 α. 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 β. Φορολογική ενηµερότητα 

 γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 δ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ 

 ε. Βεβαίωση περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

 

Επιπλέον το έντυπο οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα 
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αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

 Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη 

θέσεως σε εκκαθάριση 

 

 Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να 

διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω 

κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, µπορούν να 

υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. 

(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 5035/28.09.2018) 

 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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