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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

 
 

 Ο Δόμοσ μασ ενδιαφϋρεται να αναθϋςει την υπηρεςύα  με τύτλο: «Καταπολέμηςη εντόμων και τρωκτικών», 
προώπολογιζόμενησ αξύασ ποςού 24.800,00 με ΥΠΑ (24%). 
 
Για την κϊλυψη τησ δαπϊνησ τησ ανωτϋρω υπηρεςύασ ϋχει εκδοθεύ α) η με αριθ. 324/23-03-2021 Απόφαςη 
Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ  και β) η βεβαύωςη τησ αν. Προώςταμϋνησ τησ Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών για 
την ύπαρξη διαθϋςιμου ποςού, τη ςυνδρομό των προώποθϋςεων τησ παρ. 1α  του ϊρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 
και τη δϋςμευςη ςτο οικεύο Μητρώο Δεςμεύςεων τησ αντύςτοιχησ πύςτωςησ.  
 
χετικό η αριθμ. 2/2021 μελϋτη. 
 
Παρακαλούμε να μασ αποςτεύλετε ςχετικό προςφορϊ για την ανωτϋρω υπηρεςύα ςτο πρωτόκολλο του Δόμου, 
μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, μέχρι την  Πέμπτη, 08-04-2021 και ώρα 14:00. 

 
Ο φϊκελοσ θα αναγρϊφει με κεφαλαύα γρϊμματα τα εξόσ: 

ΠΡΟ: Σμόμα Προμηθειών του Δόμου Μυτιλόνησ  
ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Για την υπηρεςύα  με τύτλο: «Καταπολέμηςη εντόμων και τρωκτικών» 
 

 
Προσ απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού από διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων 

των παρ.1 και 2 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζύ με την προςφορϊ ςασ, να μασ 

αποςτεύλετε τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α. Τπεύθυνη δόλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα, ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου ότι δεν ςυντρϋχουν 
οι λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 73  του Ν.4412/2016. ε περύπτωςη νομικού προςώπου 
η προαναφερόμενη υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται εκ μϋρουσ του νομύμου εκπροςώπου του, όπωσ αυτόσ 
ορύζεται ςτην περύπτωςη 79Α του Ν.4412/2016 και αφορϊ ιδύωσ: αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών 
περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ, ββ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο, 
καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

Η υπεύθυνη δόλωςη γύνεται αποδεκτό εφόςον ϋχει ςυνταχθεύ μετά την κοινοποίηςη τησ παρούςασ 
πρόςκληςησ, 

β. Υορολογικό ενημερότητα, 

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/
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γ. Αςφαλιςτικό ενημερότητα (ϊρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), 

δ. Ατομικό Αςφαλιςτικό ενημερότητα (ϊρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) όπου προβλϋπεται, 

 

Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ (β , γ και δ) γύνονται αποδεκτϊ εφόςον εύναι εν ιςχύ κατά το χρόνο υποβολήσ 

τουσ, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται χρόνοσ ιςχύοσ,  εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 

μήνεσ πριν από την υποβολό τουσ.  

 

Ο ανάδοχοσ θα μασ προςκομίςει επιπλέον: 

1. Άδεια καταπολϋμηςησ εντόμων και τρωκτικών ςε κατοικημϋνουσ χώρουσ  εγκεκριμϋνη από το Τπουργεύο  
    Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων. 
 
2. Πιςτοποιητικό Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ ISO για παροχό υπηρεςιών ελϋγχου παραςύτων, 
 
3. Πιςτοπούηςη για το ακολουθούμενο ςύςτημα Περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ ςύμφωνα με το διεθνϋσ πρότυπο  
     ISO 14001, 
 
4. Έναν  (1) τουλϊχιςτον υπεύθυνο επιςτόμονα (γεωπόνο, χημικό κ.λ.π.) με εμπειρύα ςτο αντικεύμενο, με  
     πλόρη και αποκλειςτικό απαςχόληςη και ϋμπειρο προςωπικό εξειδικευμϋνο ςτην καταπολϋμηςη  
     παραςύτων, 
 
Η πιςτοπούηςη τησ μόνιμησ ςυνεργαςύασ των εν λόγω επιςτημόνων να αποδεικνύεται από τη ςχετικό ϊδεια 
καταπολϋμηςησ εντόμων και τρωκτικών τησ εταιρεύασ, από το Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων. 
 
Επικυρωμϋνα φωτοαντύγραφα των  παραπϊνω θα πρϋπει να κατατεθούν από τον ανϊδοχο ςτην υπηρεςύα και 
θα ςυνοδεύουν την ςύμβαςη. 
 
5. Αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και παραςτατικϊ εκπροςώπηςησ (εϊν ςυμμετϋχει με αντιπρόςωπό 
του) (ϊρθρο 93 του Ν.4412/2016), 
 
6. Πιςτοποιητικό εγγραφόσ ςτο Επιμελητόριο, 
 
7. Τπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/86, ςτην οπούα θα δηλώνει ότι τηρεύ τισ υποχρεώςεισ που  
    απορρϋουν από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περύ περιβαλλοντικόσ,  
    κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, 
 
8. Πιςτοποιητικό από το ώμα Επιθεώρηςησ Εργαςύασ, από το οπούο να προκύπτουν όλεσ οι πρϊξεισ επιβολόσ  
    προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του εργολϊβο. Σο πιςτοποιητικό αυτό μπορεύ να υποκαθύςταται από 
    ϋνορκη βεβαύωςη του νομύμου εκπροςώπου αυτού ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου, περύ μη επιβολόσ ςε βϊροσ  
    του πρϊξησ επιβολόσ προςτύμου για παραβιϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ»  
    ςοβαρότητασ ό από υπεύθυνη δόλωςη, 
 
Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ (5 και 6) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ 
ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ και το πιςτοποιητικό (8 / ϋνορκη βεβαύωςη), εφόςον ϋχει εκδοθεύ / 
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του/τησ.  

Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ, μετά την ςχετική ενημέρωςη του 
προςωρινού αναδόχου, από την υπηρεςία μασ.  

 
 

Ο Δόμαρχοσ 
 
 

            Ευςτρϊτιοσ Κύτελησ 


