
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ1 

ΝΟΜΟΣ  ΑΑΤΤΙΚΗΣ                                                              

ΔΗΜΟΣ  ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ   

Δ/νση: ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                      ΑΘΗΝΑ,   29 /09 /2022            

Τμήμα Οικονομικό                                                                                           

Γραφείο Προμηθειών & Δ/νσης Υλικού                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 11341 

Αρμόδια: Αντωνάτου Μαρία 

Ταχ. Δ/νση: Έλλης 16 & Κανάρη                                                                                

Ταχ. Κώδικας: 172 35 Δάφνη 

Τηλ: 213-2085569    

Email:supplies@dafni-ymittos.gov.gr                                           Προς όλους  τους ενδιαφερόμενους                                          

                                                                             

                                             

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

                        ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 

29.998,08 € με Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 53-2022 μελέτης της εργασίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της, να υποβάλετε: 

1) Την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου, 

2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

3) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου, με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη 

απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016, 

4)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους 

όρους της με Α.Μ. 53-2022 μελέτης και ότι η εργασία συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή. 

5) Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού. 

6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό σας κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν.4412/2016, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (καθώς επιλέγεται από το Δήμο Δάφνης Υμηττού  η υποχρεωτική εφαρμογή του κατά τ’ άλλα 

δυνητικού λόγου αποκλεισμού οικονομικού φορέα σε περίπτωση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων). 

7) Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στη μελέτη 53/2022 στο άρθρο 6. 

 

Όλα τα παραπάνω (εκτός της οικονομικής προσφοράς), μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail supplies@dafni-

ymittos.gov.gr  έως και την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00μμ . 

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής: 

                                                               ΠΡΟΣ: Γραφείο Προμηθειών του Δήμου  

                                                               ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ              

                                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      

                 

                                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΘ.  ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                           

 
1 Αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (αρθ. 120 παρ. 3α Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με 
το αρθ. 53 Ν. 4782/21).  

https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-24-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%ce%b5%cf%81%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/
http://presidency.opengov.gr/wp-content/uploads/ethnoshmo.png



