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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                 Π Ρ Ο Σ

                                                                              Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς

                                                                                  που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά

                                                                                 στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΣΤΗ ΔΕ 
ΝΗΣΟΥ & Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ», των ετών 2022,2023 προϋπολογισμού 29.884,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
        Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την αριθμ. πρωτ.: 57113//30-05-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ 6ΛΜ2ΩΕΩ-Α7Β) 
και την αριθμ. 56/09-05-2022, Μελέτη της Διεύθυνσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου / 
τμήμα Πρασίνου & Κοιμητηρίων στην οποία αποτυπώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας, όσο και ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός της, να καταθέσετε σφραγισμένο φάκελο με οικονομοτεχνική προσφορά στο Πρωτόκολλο του 
Δήμου Ιωαννιτών, οδός Κρυστάλλη 3 – Ιωάννινα, έως και την Τρίτη 07-06-2022 και ώρα 14:30 μμ, με την ένδειξη: ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την δαπάνη με τίτλο : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΨΗΛΩΝ 
ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΣΤΗ ΔΕ ΝΗΣΟΥ & Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ», των 
ετών 2022,2023.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους.
2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους - μέλους 
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης οικονομικού φορέα.
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου1 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ εως στ’ του Ν. 4412/2016.
5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της 
αριθμ. 12/21.10.2021, Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου / τμήμα 
Πρασίνου & Κοιμητηρίων και ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε 
αυτή. 
6. Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αρθ. 74 του Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού.

1 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε δημόσιες 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και έως τα όρια των άρθρων 
118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 
73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 79Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Πληρ.: Γεωργία Ζώη
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ 45444
Τηλ.: 26513 61390
FAX.: 26510 74441
e-mail : gzoi@ioannina.gr
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης 
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) 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. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της μελέτης μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου του Δήμου / τμήμα Πρασίνου & Κοιμητηρίων, ταχ. διεύθυνση 
Κωνσταντινουπόλεως 6- 45445  Ιωάννινα, τηλ: 26510 25959, αρμόδιος υπάλληλος  Νίκη Ρήμα. 

Συνημμένα : 
1. Απόφαση Δημάρχου
2. Μελέτη 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
& Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ 

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/
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