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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 138
124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ Χαϊδάρι
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Αθανασόπουλος
ΤΗΛ.: 2132047330-317
Email: prom@haidari.gr

ΠΡΟΣ: ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υλικών 
Συντήρησης Λοιπών Εγκαταστάσεων-Αρδευτικά Υλικά »

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Υλικά Συντήρησης Λοιπών 
Εγκαταστάσεων-Αρδευτικά Υλικά», συνολικού προϋπολογισμού, τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια 
ενενήντα εννιά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (4.999,18 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 315/26.09.2022 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑΜ:22REQ011354131 και ΑΔΑ:Ψ21ΝΩΗ3-ΨΒ7.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη το υπ. αρ. 53315/08.09.2022 Πρωτογενές Αίτημα-Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Δ/νσης Ανάπτυξης-Συντήρησης Πρασίνου-Παιδικών Χαρών και Ελέγχου 
Κοινόχρηστων Χώρων, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, να υποβάλετε:
1. Την οικονομική σας προσφορά

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, (εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής), 
• Ποινικό Μητρώο με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 
1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με γνήσιο υπογραφής), με την οποία να δηλώνεται ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 στην περίπτωση φυσικού 
προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 
μέρους του νομίμου εκπροσώπου, (άρθρο 79Α του Ν.4412/2016) 1,2.

1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ii) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και iii)  
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. Στην περίπτωση Ανώνυμων Εταιριών (Α.Ε.) από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου  στα οποία έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, Στην περίπτωση των 
Συνεταιρισμών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
2 Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του Διοικητικού, Διευθυντικού ή Εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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2. Υπεύθυνη Δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με γνήσιο υπογραφής) του Ν. 1599/1986 στην 
οποία θα δηλώνετε ότι:
i) Συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους του υπ. αρ. 53315/08.09.2022 

Πρωτογενούς Αιτήματος – Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Ανάπτυξης-Συντήρησης 
Πρασίνου- Παιδικών Χαρών και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων.

ii) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του αρθ. 74 ν. 4412/16, περί μη επιβολής 
σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.

3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ή το ισχύον καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.

• Όλα τα ανωτέρω μπορούν να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου, σε σφραγισμένο  φάκελο ο 
οποίος θα αναγράφει: Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Χαϊδαρίου, τον τίτλο της προμήθειας έως τις 17.10.2022 και ώρα 15:00 ή εναλλακτικά να 
αποσταλούν και στο e-mail.: prom@haidari.gr .

• Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν, δεν θα λαμβάνονται υπόψη (αρ.120 του 
Ν.4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.3 αρ.53  Ν. 4782/2021). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. 53315/08.09.2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνικές Προδιαγραφές 
2. Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 της παρ.1 του αρ.73 του 4412/2016
3. Υ.Δ. αποδοχής όρων & οριζόντιου αποκλεισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Διεύθυνση Ανάπτυξης-Συντήρησης Πρασίνου-Παιδικών Χαρών και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων
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