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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Υποβολή Προσφοράς»
Ο Δήμος μας προκειμένου να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ 08 πρόσκληση του
Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) να υποβάλετε προσφορά έως την 26/4/2021 και ώρα 14.00
σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή:
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 (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου)

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. Δύναται η απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του

Ν.4412/2016, 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. (άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
β) Φορολογική ενημερότητα.

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα όλων των ασφαλιστικών φορέων στης κύριας και
επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεστε (ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ).
δ) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά
έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού
προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
Ο γενικός γραμματέας
Λιάπης Γεώργιος

