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ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                          Μυτιλινθ,  16   /7/ 2021 

Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΣΟΤΡΙΜΟΤ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

                                   Αρικμ. Πρωτ:22464 

 

                             Προσ: Κάκε Ενδιαφερόμενο 

Ελ. Βενιηζλου 5    

Σ.Κ. 81100, Μυτιλινθ  

Πλθροφορίεσ: Χαϊντοφτθ Μαρία  

Σθλ.: 22510 40689 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΛΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

  Ο Διμοσ Μυτιλινθσ, προτίκεται να προβεί ςτθν ανάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ ««Παροχι 

Τπθρεςιϊν Εργατϊν -Αποκθκάριων» ςε δυο (2) άτομα  τθσ Πράξθσ «Αποκεντρωμζνεσ 

Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου–No_51»», με κωδικό 

ΟΠ 5029533  θ οποία ζχει οριςτικά ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ» που ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ από το Σαμείο Ευρωπαϊκισ 

Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (Σ.Ε.Β.Α.) 2014-2020, (CPV:98300000-6 – Διάφορεσ 

υπθρεςίεσ), ςυνολικισ δαπάνθσ για  δυο  (2) άτομα  30.000,00 € πλζον Φ.Π.Α. 17% και 

καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ ςχετικζσ κλειςτζσ προςφορζσ ςφμφωνα με: 

 

1) Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016. ΦΕΚ Α' 147 τθσ 8.8.2016) «Δθμόςιεσ 

υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 
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3) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν 

παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του 

άρκρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Σου Ν.4782/21 (ΦΕΚ Αϋ 36 τθσ 9.3.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ 

του ρυκμιςτικοφ πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν 

ςτουσ τομισ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ 

υποδομζσ και τθν υγεία.»,  και των άρκρων 50, 52 και 53 του ανϊτερου. 

6) Σθν  υπ. αρ. 02/2021 Μελζτθ  τθσ Δ/νςθσ Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ & Κοινωνικισ 

Προςταςίασ του Σμιματοσ Προγραμμάτων Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Διμου Μυτιλινθσ. 

Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ ζχει εκδοκεί α) θ υπ’ αρικ. 487/2021-

14-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΜΞ46ΜΓΘΓ-61) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ Πολυετϊν 

Δαπανϊν και β) θ βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί τθσ 

ανωτζρω απόφαςθσ  ανάλθψθσ υποχρζωςθσ πολυετϊν δαπανϊν, για τθν φπαρξθ 

διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτα οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ. 

Παρακαλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ, όπωσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ  τθσ υπϋαρικμ. 02/2021 μελζτθσ, μζχρι και τθν    Σετάρτθ 28/7/2021                                                                                           

και ϊρα 14:30μ.μ, ςτο Πρωτόκολλο του Διμου Μυτιλινθσ, ςτθν Διεφκυνςθ Ελ. Βενιηζλου 

13-17, Σ.Κ.81132, (υπόψθ κ. Χαϊντοφτθ Μαρίασ, Σμιμα Προγραμμάτων Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ ), ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο. 

Η  Μελζτθ και το ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ είναι αναρτθμζνα ςτο διαδίκτυο:  

http://www.mytilene.gr 

Η ανάκεςθ του ζργου κα γίνει ακολουκϊντασ τισ κείμενεσ διατάξεισ και κριτιριο για τθν 

ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ  είναι  να τθροφνται οι όροι  τθσ 02/2021 μελζτθσ,  ςφμφωνα με τθν 
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Σεχνικι περιγραφι – Απαραίτθτα προςόντα υνεργάτθ, και θ χαμθλότερθ τιμι όςων 

ενδιαφερόμενων ζχουν τα  ανωτζρω απαραίτθτα προςόντα, κατά το άρκρο 86 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016 και με το ςφςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν. 

Η χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν αναφζρετε ςτο άρκρο 4 τθσ 02/2021 μελζτθσ. 

Οι Οικονομικζσ Προςφορζσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ ςτο 

αναρτθμζνο Ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ.   

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλοφμε, 

μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α. Τπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ 

προςϊπου ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73  

του Ν.4412/2016. ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ 

υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 79Α του 

Ν.4412/2016. 

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ 

βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 

εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι 

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι 

γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ι 

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-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/
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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δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο 

εκπρόςωπο. (άρκρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρκρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

β. Φορολογικι ενθμερότθτα 

γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

 δ. Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του 

οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  (άρκρο 74 

παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021) 

ε. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ (εάν ςυμμετζχει 

με αντιπρόςωπό του) (άρκρο 93 του Ν.4412/2016). 

ςτ. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο. 

η. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνετε ότι 

ςυμφωνείτε και αποδζχεςτε πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ αρικ. 02/2021 μελζτθσ. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.1 

Σα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ,  εφόςον ζχουν 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ2.  

Η κατακφρωςθ κα γίνει με Απόφαςθ ∆θμάρχου βάςει των κείμενων διατάξεων.  

 

                                                           
1 (Άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 

του Ν.4605/2019) 

2 (Άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 

του Ν.4605/2019) 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
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-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/




    

 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

    
 
ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ  
του ΣΔΒΑ 
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