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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μυτιλήνη: 17-6-2021 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΠ/ 18961 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
__________________________________________________                                                            ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη             
Ταχ. Κωδ: 811 32            
Πληροφορίες: Σάκκης Ευστράτιος                                                                                                                             
Τηλ: 2251350606              
E-Mail: prasino@mytilene.gr                                                    
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ)», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 
14.040,00 με ΦΠΑ (17%). 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 433/8-6-2021 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης.  
 
Σχετική η αριθμ. 45/2021 μελέτη. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Δευτέρα, 28-6-2021 και ώρα 14:00. 

 
Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής: 

ΠΡΟΣ: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Μυτιλήνης  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την υπηρεσία  με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
(ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ)» 
 
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: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συνδράμουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 (αντί  Απόσπασμα ποινικού μητρώου) . 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 (άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016). 
2. Φορολογική ενημερότητα  (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ) 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα ατομική, εταιρείας και νομίμων εκπροσώπων αυτής σε περίπτωση 
εταιρείας (άρθρο 73 π.2 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) (σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής προσφοράς). 
4. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού με Υπεύθυνη Δήλωση, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι:  
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α. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο 12 μηνών (και για την περίοδο 
παράτασης σε περίπτωση που υπάρξει) από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς καμία πρόσθετη 
αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου. 
β. Αποδέχεται και είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας των εργασιών, των γενικών και 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. 
γ. Ότι είναι ενήμερος και αποδέχεται για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μέσα πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο εκτέλεσης των 
εργασιών τα οποία κατ’ οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το 
κόστος αυτών. 
δ. Ότι ο τόπος επισκευής των μηχανημάτων κήπου θα είναι το συνεργείο του αναδόχου. 
ε. Ότι πριν από κάθε τοποθέτηση ανταλλακτικού από τον ανάδοχο θα γίνεται συνεννόηση και θα 
δίνεται η έγκριση από τον επιβλέποντα, ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα 
φέρουν τη σήμανση CE και ότι η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης για ανταλλακτικά και 
αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα.  
Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι «διαθέτω και θα προσκομίσω τα 
επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά  που απαιτούνται και αναφέρονται στο άρθρο 12 της 
μελέτης» 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2,3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

 

Ο ανάδοχος θα μας προσκομίσει επιπλέον: 

1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ποινικού μητρώου και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο 
οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους). 
 
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο με το οποίο θα αποδεικνύεται το σχετικό επάγγελμα 
για το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δήμο.  
 
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους . 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί, μετά την σχετική ενημέρωση 
του προσωρινού αναδόχου, από την υπηρεσία μας.  

 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 

            Ευστράτιος Κύτελης 


