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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο  ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηην ςπηπεζία κε ηίηιν:  "Βιβλιοδεηήζειρ εκδόζειρ 
κηλ". 
 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί ε αξηζ. 716/21-06-2020 Απφθαζε 
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηεο αλ. Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α  ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο.  
 
ρεηηθή ε αξηζκ 7/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 
 
Η πποζθοπά ςποβάλλεηαι ζύμθωνα με ηην Σεσνική Πεπιγπαθή ηηρ απιθμ 7/2020 μελέηη ηηρ 
Γ/νζηρ Οικονομικών Τπηπεζιών. 
 
 
Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζην πξσηφθνιιν ηνπ 
Γήκνπ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, μέσπι ηην  30-09-2020 Ημέπα Σεηάπηη και ώπα 14:00. 
 
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (Δι. 
Βεληδέινπ 13-17, Μπηηιήλε Σ.Κ 81132) κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
 
1. Eίηε αςηοπποζώπωρ,  
2. Eίηε από νόμιμο εκππόζωπο,  
3. Eίηε ηασςδπομικά (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ), θαηφπηλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
γηα 
    ηελ απνζηνιή,  
4. Eίηε με ςπηπεζία ηασςμεηαθοπάρ ( εκεξνκελία απνζηνιήο -voucher), θαηφπηλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά 
    ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ απνζηνιή. 
     
 
Έμσ απφ ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηα εμήο: 
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ΠΡΟ:  
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  
ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ: 
"Βιβλιοδεηήζειρ εκδόζειρ κηλ". 

 
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 
(www.mytilene.gr/Ηλεκηπονική Δνημέπωζη/ Πποκηπύξειρ). 
 
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
α. Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 
(Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί μεηά ηην κοινοποίηζη ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο.  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 
 
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη εν ιζσύ καηά ηο σπόνο ςποβολήρ 
ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,  εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηπειρ (3) 
μήνερ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  
 

Ο ανάδοσορ θα μαρ πποζκομίζει επιπλέον: 
 
1.Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο (εάλ ζπκκεηέρεη κε 
αληηπξφζσπφ ηνπ) (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016). 
 
2. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην. 
 
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (1 θαη 2) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 
3.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί μεηά ηην ζσεηική ενημέπωζη ηος 
πποζωπινού αναδόσος, από ηην ςπηπεζία μαρ.  

 

Ο  

ΓΗΜΑΡΥΟ  

 

 

ΔΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΔΛΗ 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/

