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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια ∆ύο µικρών 

κλειστών φορτηγών οχηµάτων.  
 

Η δαπάνη δεν θα ξεπερνά το ποσό των 31.372,00€ ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α 
και οι προδιαγραφές θα είναι σύµφωνες µε αυτές που αναφέρονται στο  µε 
Α.Π. 3942 / 14/06/2021 αίτηµα του προϊστάµενου του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του ∆ήµου Μήλου µε Α∆ΑΜ 
21REQ008755680 του ∆ήµου Μήλου. 

 
Τυχόν κόστος µεταφοράς και εκφόρτωσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την ανάθεση ο ενδιαφερόµενος είναι 

υποχρεωµένος να ζητάει από την υπηρεσία πριν από την υποβολή της 
προσφοράς του. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί η 
υπ’ αριθ. 227 / 2021 µε Α∆Α: Ψ4HΛΩΚΩ-ΜΓ8 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω 

δαπάνη µέχρι την Τετάρτη 23/06/2021 και ώρα 12:00 π.µ.  

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε 
τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους 

 
1
 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή 

κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)] 





του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 
Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ 
του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει 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) 
β. Φορολογική ενηµερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Καταστατικό µε την εκπροσώπηση σε περίπτωση εταιρείας  
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) 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) 

 
 

 

Ο ∆ήµαρχος Μήλου 
 
 

Μικέλης Εµµανουήλ 
 

 

 

  





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση της 
προµήθειας ∆ύο µικρών κλειστών φορτηγών οχηµάτων.  

 
 

Της επιχείρησης PPPPPPPPPPPPP, έδρα PPPP...., οδός 

PPPPPPP., αριθµός PP, ΑΦΜPPPPPPP, ∆.Ο.Υ. 

PPPPPPP..,τηλέφωνο PPPPPPP.,  fax PPPPPP 

 
Κ.Α  

Προϋ/µού 
CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ 

25.7132.01 34136100-0 
Μικρά φορτηγά 

Μικρό φορτηγό  
κλειστού τύπου 

1   

20.7132.03 1   

Φ.Π.Α. (24%):  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  

 
 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, PP/P.. / 2021 
 

 




