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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία  «Αποστολή Αλληλογραφίας Μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς 

(courier) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 21.967,84 ευρώ με το  ΦΠΑ 

,σύμφωνα με το υπ άριθμ.28730/15-12-2021  τεχνική περιγραφή ,το  πρωτογενές Αίτημα  με αρ.πρωτ.28731/15-12-2021 

από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 21REQ009752790 2021-12-15).                                              

Η Τεχνική Περιγραφή έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ.29103/21-12-2021Απόφαση  Δημάρχου . 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω   έχει εκδοθεί από τον Κ.Α.00.6221.0002 α) Α/Α 29-2021 Απόφαση Έγκρισης 

Πολυετών Δαπανών  με αριθμό πρωτ.28746/15-12-2021 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022-2023 

.(ΑΔΑΜ:21REQ009775338 2021-12-17 & ΑΔΑ:ΨΥΘΖΩΡ6-ΜΜ5) και β)  η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας,  πολυετούς Υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ.28817/16-12-2021  (ΑΔΑΜ:21REQ009775452 2021-12-17  & 

ΑΔΑ:6ΦΡΛΩΡ6-ΦΒΣ) 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά  καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής 

για την ανωτέρω υπηρεσία της «Αποστολή Αλληλογραφίας Μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών του Δήμου » μέχρι την Δευτέρα 27/12/2021 . 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς , θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά , η οποία θα  , σύμφωνα με τις 

συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

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: 

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, όπως αυτός ορίζεται στο 

άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.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. Η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 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.(άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

 

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

 

δ. 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) 

  

ε) Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να έχουν πανελλαδική κάλυψη και να προσκομίσουν την ειδική ή γενική άδεια 
η οποία χορηγείται από την Εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων  (άρθρα 11 & 12 του Ν. 4053/12). 

* Στις προσφορές των εταιριών να επισυναφθεί ο τιμοκατάλογός τους με βάση τον οποίο θα γίνουν διαφόρων άλλων 
ειδών ταχυμεταφορές. 

* Να ληφθεί υπόψιν ότι κατά μέσο όρο 90% των αποστολών μας αφορά φακέλους από 0,051 – 5 κιλά οι οποίοι 
διανέμονται εντός Ελλάδος  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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) 

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 Δήμαρχος  Εορδαίας  
 
 
 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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