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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο Δήμος Σητείας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: 

«Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Σητείας, 

με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 118,120 του Ν. 4412/16, και του Ν. 4071/12 αριθ. 6 

παρ. 14 όπως αντικαταστάθηκε, και την με αριθ. 65/13.08.2020 Μελέτη της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου Σητείας. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα 

προσφέρει τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση 

τιμής, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και 

ώρα 12.00, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας, Σφραγισμένη 

Τεχνική και Οικονομική προσφορά. 

Η σχετική μελέτη, σας αποστέλλεται συνημμένα με το παρόν έγγραφο, όμως 

μπορείτε να την παραλάβετε και από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, 

Βαρθολομαίου 9-Σητεία, Τμήμα Προμηθειών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 

2843340570. 
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των οικονομικών 

φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και ότι πληρούν οι οικονομικοί 

φορείς τα κριτήρια επιλογής των παρ. 1α και 1γ του άρθρου 75 του ίδιου 

νόμου, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε επί 

ποινή αποκλεισμού και τα παρακάτω δικαιολογητικά, ήτοι: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται : 

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορέα  

 Σε περίπτωση Νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού 

όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 

του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 

υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους, και να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

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

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , στην οποία θα δηλώνουν όλους 

ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται 

στην καταβολή εισφορών. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή 

ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, και 

να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. 



5.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης: 

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  

Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 

και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση 

και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε κλπ ανάλογα 

με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

6. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία θα πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, καθώς και εκτύπωση από το taxisnet με τους 

κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).   

 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Έλαβαν γνώση των όρων της με αριθμό 65/13.08.2020 Μελέτη της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών 



Οργάνων του Δήμου Σητείας και των σχετικών με αυτή διατάξεων και 

ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίους πόρους του Δήμου Σητείας στον ΚΑ 10-

6117.001 Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, όπου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 

726/21.08.2020 (ΑΔΑ: 6Υ20Ω1Γ-Β5Κ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. του 

Δήμου Σητείας. 

 

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ 


