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Ο Δήκνο Εξπκάλζνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δαπάλε κε ηίηιν: «Εξγαζίεο θνπήο θαη 

θιαδέκαηνο δέληξσλ, θιαδηώλ θιπ γηα ηελ πξόιεςε ππξθαγηώλ ζηε Δ.Ε. Σξηηαίαο».   Σν είδνο θαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε πνπ επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνύζα. 

Για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ ηηρ ανυηέπυ ςπηπεζίαρ  έσει εκδοθεί α) η 

ςπ.απίθμ. 4291/10-06-2019 (ΑΓΑ:Ψ7ΓΡΩΡΔ-2ΨΘ)&(ΑΓΑΜ:19REQ005083562) 

απψθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ και β) η βεβαίυζη ηος Πποφζηαμένος ηηρ 

Οικονομικήρ Υπηπεζίαρ, επί ηηρ ανυηέπυ απψθαζηρ (ή ππψηαζηρ) ανάλητηρ 

ςποσπέυζηρ, για ηην ωπαπξη διαθέζιμος ποζοω, ηη ζςνδπομή ηυν πποχποθέζευν 

ηηρ παπ 1α ηος άπθπος 4 ηος ΠΓ 80/2016 και ηη δέζμεςζη ζηα οικείο Μηηπϊο 

Γεζμεωζευν ηηρ ανηίζηοισηρ πίζηυζηρ με α/α Β/254. 

 Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία κέρξη 

θαη ηελ 03-07-2019. 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ όηη 
δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. ε 

πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α του Ν.4412/2016 θαη 

αθνξά ηδίσο:αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ 

εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), 

ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.(άρθρο 80 παρ. 

9 του Ν.4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η ππεύζπλε 

δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί μεηά ηην κοινοποίηζη ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019) 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα  λνκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016)  
[Τα ανυηέπυ δικαιολογηηικά δεν απαιηοωνηαι ζε δημψζιερ ζςμβάζειρ με εκηιμϊμενη αξία ίζη ή 
καηϊηεπη ηυν δωο σιλιάδυν πενηακοζίυν (2.500) εςπϊ συπίρ Φ.Π.Α. (άπθπο 73 παπ.6 

Ν.4412/2016, ψπυρ πποζηέθηκε με ηην παπ.9 ηος άπθπος 107 ηος Ν.4497/2017, άπθπο 80 
παπ.11 Ν.4412/2016, ψπυρ πποζηέθηκε με ηην παπ.15 ηος άπθπος 107 ηος Ν.4497/2017)]. 
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