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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

      Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει ότι θα προβεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην  

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»  
 σύμφωνα με : 
 

   ● Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

   ● Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021. 
   ● Τις διατάξεις της παρ.9 του άρ.209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρ.20 

      του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ.38 της παρ.1 του άρ.377 του Ν. 4412/16. 
   ● Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 

      22 του Ν. 3536/2007. 
   ● Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I). 

   ● Την υπ. αριθ. 01/18-08-2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας. 

   ● Το αριθ. πρωτ. 9639/09-12-2022 πρωτογενές αίτημα (22REQ011774234). 
   ● Την αριθ. πρωτ. 590/09-12-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (22REQ11776200). 

   ● Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. 
 

      Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.968,00€  με ΦΠΑ 24% 
σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.03 και cpv: 77500000-5. 
 

      Η υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, να φέρει υπογραφή του 

νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα του οικονομικού φορέα. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
      Καλούμε τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει την προσφορά του έως και την Παρασκευή 23-12-

2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παλαμά, στην διεύθυνση Β. Παπακυρίτση 4, Τ.Κ. 43200. 

 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής 

που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι: 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από: 
α. Τα φυσικά πρόσωπα, β. Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε,  

γ. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε δ. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε. Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Όπου να δηλώνεται ότι: 
Έχουν  λάβει  γνώση  των  όρων  των  τεχνικών προδιαγραφών,  της  συγγραφής  υποχρεώσεων  και 

του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. Δεν έχουν συμμετάσχει 
σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 

2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1), 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), 2002/475/ΔΕΥ 

(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, 

σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. Δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 





 

 Η υποχρέωση αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 
 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
 

3. Φορολογική ενημερότητα 
 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα 
 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα     

    πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους. 
 

6. Σε περίπτωση Εταιρείας, επιπλέον Καταστατικό, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης  
    (ΓΕΜΗ), Γενικό Πιστοποιητικό (ΓΕΜΗ) 

 
7. Οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές    

    στο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 
 

Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ 

που προκύπτει. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά που 
παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.       
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να την σταματήσει  

και να ζητήσει διευκρινήσεις επί των προσφορών, να την ματαιώσει και να την επαναπροκηρύξει, αν 
κριθεί αυτό σκόπιμο. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και 
πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και 

πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 
 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 

του Ν.4782/2021). 

 

Η μελέτη (Τεχνική Έκθεση - Προϋπολογισμός Μελέτης- Συγγραφή Υποχρεώσεων - Έντυπο 

Προσφοράς) της προμήθειας έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ανάρτησης 22REQ011774234 

2022-12.09. 

 

Πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής προσφορών καθώς και για την διάθεση του σχετικού 

θεωρημένου έντυπου προσφοράς μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας και συγκεκριμένα από 

το Γραφείο Προμηθειών, στα τηλέφωνα 24443 50141- 50144. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 
 

 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
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