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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

μας, σύμφωνα με την αριθμ.794/01.02.2021 τεχνική έκθεση του γεωπόνου του Δήμου μας, με την διαδικασία της 

απ’ ευθείας ανάθεσης. 

Συγκεκριμένα θα ανατεθεί η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 

αριθμ.794/01.02.2021 τεχνική έκθεση του γεωπόνου του Δήμου μας, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Η ανάθεση της εργασίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό : τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

(4.987,28€) με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ: 35.6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου». 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.281/2021 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με Σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΤΝΧΩΨΚ-83Ξ) και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης 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 ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, ταχυδρομικώς ή με 

κατάθεση στο πρωτόκολλο, έως και την Παρασκευή 26/02/2021 και ώρα 14:30 μ.μ., στο πρωτόκολλο του 

Δήμου, Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας, Δ/νση: Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδας, Τ.Κ.35015 (e-mail : info@dimos-

amfiklias-elatias.gr). 

Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση –αποστολή) τα 

παρακάτω δικαιολογητικά :  

Α. Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, ώστε να 

προκύπτει ο διαχειριστής του, τα μέλη του Δ.Σ., η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας κ.α. (βεβαίωση ΓΕΜΗ με 

ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή τους, καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ). 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου (ως συνημμένο υπόδειγμα). 

Θα πρέπει να αναγράφονται :   

Στοιχεία του αποστολέα : Επωνυμία & λοιπά στοιχεία  

Προς : ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ,  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

Προσφορά για : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

Οι προσφορές θα γίνουν αποδεκτές, εφόσον είναι σύμφωνες με τους όρους της αριθμ.794/01.02.2021 

Τεχνικής έκθεσης του Γεωπόνου του Δήμου μας. 

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), η οποία θα είναι σύμφωνη με την τεχνική έκθεση του Γεωπόνου του Δήμου μας και 

αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών. 

Η υποβολή της προσφοράς από τον συμμετέχοντα αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός έλαβε 

υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της υπηρεσίας και τα συμβατικά 

στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και τα αποδέχεται πλήρως. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. 
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Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

www.dimos-amfiklias-elatias.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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και 

σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4412/16) : (δεν εφαρμόζονται σε 

δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α). 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, (το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). 

Το εν λόγω δικαιολογητικό δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση από τον οικονομικό φορέα σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου ή  σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου 

όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις 

εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε., τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ατομική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο):  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνει ότι : δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων). 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, ατομική ασφαλιστική κύρια και επικουρική 

ασφάλιση) για συμμετοχή σε διαγωνισμό. 

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.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28.09.2018). 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα  του παρόντος  στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου : www.dimos-amfiklias-elatias.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες επί της τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 

καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον Γεωπόνο του Δήμου μας, τηλ: 2234-350117. 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 

 

Συνημμένα :  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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