
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                              

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                                  

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ  

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 13-17, Κπηηιήλε                              

Σ.Θ.: 81132 

Πιεξνθνξίεο: Αιεμίνπ Γεψξγηνο  

Σει.: 2251350540  

 

 

 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 10-05-2021 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: ΑΣΠΠ/14189 

 

 

ΠΡΟ: 

                                                    

1. θ. ΒΑΡΔΙΣΕΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ  

                                                      

2. θ. ΩΣΖΡΑΘΖ ΘΤΡΗΑΘΟ 

        

3. θ. ΩΣΖΡΑΘΖ ΘΩΛ/ΛΟ 

  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

 
Ο Γήκνο Κπηηιήλεο πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ, ΦΟΡΗΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΥΔΙΡΟ, ΚΣΛ» βάζεη ηεο αξηζκ. 47/2021 κειέηεο ηνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ € 23.400,00 (κε ΦΠΑ). 

 
Θξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο.  

 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ. 

380/28-04-2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηεο 

αλαπιεξψηξηαο Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, επί ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε 

δέζκεπζε ζην νηθείν Κεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 1.  

 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, 

κέρξη ηελ Πέμπτη 13-05-2021 θαη ψξα 12:00 το μεσημέρι. 

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζην «Πξσηφθνιιν» ηνπ 

Γήκνπ Κπηηιήλεο (Δι. Βεληδέινπ 13-17, Κπηηιήλε, ΣΘ 81132), κέζα ζε εληαίν 

ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη: 

 
1. Φάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & 

2. Φάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο επσλπκίαο ηνπο. 

 



Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη εμσηεξηθά κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα εμήο: 

Προς Δήμο Μστιλήνης – Αστοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας – Υποβολή 

προσυοράς για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΦΟΡΗΣΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΧΕΙΡΟ, ΚΣΛ». 

 
Ο θάζε ζπκκεηέρσλ, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Λ.4412/2016, ππνρξενχηαη, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα ππνβάιεη ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

73  ηνπ Λ.4412/2016 (αληί απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ). ε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Λ.4412/2016 θαη 

αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), 

ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.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. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί μετά την κοινοποίηση 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

 
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016) 

 
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά 2 θαη 3 γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη εν ιστύ κατά το 

τρόνο σποβολής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο τρεις (3) μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

 

Ο Γήμαρτος Μστιλήνης 

 

 

   Δσστράτιος Κύτελης 
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