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ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 
 
 
Ο ∆ήµος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων έχοντας υπόψη: 

1) Την υπ’ αριθµ.: 02/2018 µελέτες των υπηρεσιών του ∆ήµου,  
2) Την υπ αριθµ: 3894/20-03-2018 απόφαση έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων (Α∆Α: 
ΨΠ97Ω92-Β0∆),  

3) Το από 16/03/2018 (18REQ002814944/2018-03-16) πρωτογενή αιτήµατα 
του ∆ήµου ∆ιρφύων– Μεσσαπίων το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
63/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιρφύων– 
Μεσσαπίων,  

4) Την υπ’ αριθµ. 63/2018 (Α∆Α:Ω9ΖΕΩ92-4ΗΜ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιρφύων– Μεσσαπίων περί έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης, 

5) Την υπ’ αριθµ. Α-473/3813/19-03-2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης, 
 
πρόκειται να προβεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 
αποκατάσταση αιφνίδιων βλαβών των οχηµάτων ΚΗΙ5431 και ΚΗΟ7275 του 
∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της 
από 02/2018 επισυναπτόµενης µελέτης των υπηρεσιών του ∆ήµου.  
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτηµένη στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ddm.gov.gr  
µαζί µε την τεχνική µελέτη.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και 
τον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου, ηµέρα Τρίτη 20/03/2018 έως και την 
∆ευτέρα 26/03/2018 και ώρα 9:30 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε 
ιδιοχείρως είτε ταχυδροµικώς στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιρφύων- 
Μεσσαπίων στη διεύθυνση, Αβάντων 18, Τ.Κ. 34400 Ψαχνά. 
 
∆εκτές γίνονται µόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση 
απορρίπτεται η οικονοµική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα 
πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφoνται τα εξής:  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
 
Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΗΙ5431 &  ΚΗΟ7275)  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ελληνική



Συνηµµένα, µε την οικονοµική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις 
εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις 
εταιρειών Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου). 

• Πρόσφατη εκτύπωση µέσω TAXIS NET ενεργούς δραστηριότητας 
επιτηδεύµατος.  

• Φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση. 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ για συµµετοχή σε διαγωνισµό. 
• Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νοµιµοποίησης του νοµικού προσώπου (καταστατικό και πρόσφατη 
βεβαίωση ΓΕΜΗ).  

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου.   
• Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόµενο ότι έχει λάβει γνώση και 

αποδέχεται τους όρους της συνηµµένης µελέτης. 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 

 

 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1). Υπ. αριθµ.:02/2018 µελέτη των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
2) Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.   
 
 
 


