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Αμφιλοχία     11- 5 -2020   
 Αριθ.  Πρωτ.     3573 – 
 
ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
    Για την «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα 

έτος » συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού # 5.620,92 € # 
 
Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για 
την Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου 
Αμφιλοχίας για ένα έτος » συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού # 5.620,92 € # με 
κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 12/2020 μελέτη του 
Τμήματος Προμηθειών . 

    

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε 

κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον τίτλο της υπηρεσίας 

μέχρι την 18 Μαίου   2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00   στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Αμφιλοχίας  με σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών να μην ανοιχθεί ) με τα εξής 

στοιχεία: 

1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς , 

2.  Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis 

3. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:  

 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα και έχω την απαραίτητη επαγγελματική 
δραστηριότητα  για να αναλάβω την υλοποίηση της  

 συμφωνεί με την ανάρτηση όλων των εγγράφων με την επωνυμία –όνομα  όπου είναι 

απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας 

 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  

 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία 

4. Φορολογική Ενημερότητα 

5.  Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (ατομική και για το προσωπικό) 

6. Απόσπασμα Ποινικό Μητρώο (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου ) για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.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 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  Το ποινικό 
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Μητρώο σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του δύνανται να αντικατασταθεί με την υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. 

7. Αντίγραφο πτυχίου η όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της τεχνικής έκθεσης (Προσόντα 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 

8. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα 

πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας. 

Επιπλέον για τις ΕΞ. Υ.Π.Π. 

a. Άδεια λειτουργίας της ΕΞ. Υ.Π.Π. 

b. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και  

ουσιαστικά προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την 

εκτέλεση του έργο 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας  και  η Αποσφράγιση των 
Οικονομικών Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 
14:30 . 

 
Συνημμένα : 

1. Μελέτη (Απόφαση Δημάρχου 84/2020 ΑΔΑ: 96ΝΕΩΨΞ-ΖΚΔ) 

 

 

Με εντολή Δημάρχου  
Ο αντιδήμαρχος  

 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  


