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        ΠΡΟΣ:   

        Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται για τη υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων & 

Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Ερυμάνθου, για το χρονικό διάστημα 01/01/2022 έως και 

31/12/2022». Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας καθώς και τα προϋπολογιζόμενα 

ποσά, αναφέρονται στις καταστάσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα.   

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αρίθμ. 120/5-1-
2021 (ΑΔΑ : 9ΡΒΕΩΡΕ-ΕΑΥ), η υπ’ αρίθμ. 10898/14-12-2021 (ΑΔΑ : 6Ξ6ΒΩΡΕ-ΤΓΛ), η υπ’ αρίθμ. 
10899/14-12-2021 (ΑΔΑ : ΩΤΝΖΩΡΕ-ΑΚΙ), η υπ’ αρίθμ. 10901/14-12-2021 (ΑΔΑ : 60ΞΚΩΡΕ-ΤΥΠ) 
και η υπ’ αρίθμ. 10902/14-12-2021 (ΑΔΑ : Ψ8Ψ3ΩΡΕ-ΛΝΤ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (με 

ΑΔΑΜ: 21REQ009742836) και β) η βεβαίωση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών 
και  Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1Α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Β/64, Β/ 603, Β/604, 
Β605 & Β/606  αντίστοιχα. 

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία 

μέχρι και την 22/12/2021 (καταληκτική ημερομηνία πρωτοκόλλησης). 

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 δικαιολογητικά: 

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 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.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 

του Ν.4506/2019  

β. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 

γ. Φορολογική ενημερότητα 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 
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