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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ο Αζιεηηθόο & Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο, πξόθεηηαη λα 

πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ππεξεζίεο ειεθηξνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ  απαηηνύληαη γηα ηηο  αλάγθεο ησλ Αζιεηηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ 

ρώξσλ ηνπ Α.Π.Ο.Δ.Μ.. 
 

1.Αζιεηηθνπο  θαη Πνιηηηζηηθνπο ρώξνπο ηνπ Α.Π.Ο.Δ.Μ.  (ειεθηξνινγηθέο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο , επηζθεπήο – θαηαζθεπήο,  έθδνζε απαηηνύκελσλ ζρεδίσλ  

ειεθηξνιόγνπ γηα εγθαηαζηάζεηο,  δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ, αληηθαηάζηαζε 

θαηεζηξακκέλσλ ιακπηήξσλ , ελέξγεηεο θαη  δηαδηθαζίεο ζε  ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΕΗ  

πξνθεηκέλνπ λα ειεθηξνδνηεζνύλ  λένη ρώξνη  πνπ αλήθνπλ  ζηελ αξκνδηόηεηα  ηνπ 

Α.Π.Ο.Δ.Μ. ) 

 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ν αλάδνρνο,  πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνρξενύηαη λα καο απνζηείιεη ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. Υπεπζπλε  δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνηλνκηθνπ θνξεα,  ζε πεξίπησζε 

θπζηθνπ πξνζσπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ  ηεο  παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

αξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.  Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζσπνπ ε πξναλαθεξνκελε 

ππεπζελε δεισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζσπνπ ηνπ, όπσο απηόο 

νξίδεηαη  ζηελ πεξίπησζε  79
 
Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξα ηδίσο: αα) ζηηο 

πεξηπησζεηο εηαηξεησλ πεξηνξηζκέλεο επζπλεο (Ε.Π.Ε.) , ηδησηηθσλ θεθαιαηνπρηθώλ 

εηαηξεησλ (Ι.Κ.Ε.)  θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεησλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηεο, ββ) 

ζηηο πεξηπησζεηο   αλσλπκσλ εηαηξεησλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζπλνληα Σύκβνπιν, θαζσο 

θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνπ Σπκβνπιίνπ . (αξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν. 4412/2016, 

όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ.7αγ ηνπ αξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4506/2019) 

 

 

 

 

 



Η ππεπζπλε  δήισζε γίλεηαη απνδεθηε εθόζνο έρεη ζπληαρζεί κεηα ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. (αξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016 , όπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ αξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016). 

δ. Πνηληθν Μεηξσσ  

 

 

Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή  πξνζθνξά γηα ηελ 

αλσηέξσ παξνρή ππεξεζίαο, κέρξη ηηο 10:00 π.κ., ηε Δεπηέξα 13/03/2023, κε 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο επσλπκίαο ζαο. 
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