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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

 
 
Ο ∆ήµος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων έχοντας υπόψη: 
1. Την από 18/07/2019 µελέτη των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
2. Το υπ 12267/08-08-2019 Αιτιολογηµένο Πρωτογενές αίτηµα του ∆ήµου 

(19REQ005422735).  
3. Την υπ’ αριθµ.:12268/08-08-2019 έγκριση αιτιολογηµένου αιτήµατος για την 

πραγµατοποίηση της δαπάνης του ∆ήµου. 
4. Την υπ΄αρ:Α-742/12680(Α∆Α:62ΛΥΩ92-ΞΕΙ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α∆ΑΜ:19REQ005422735).   
5. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού  έτους 2019 και την προέγκριση του 

2020του ∆ήµου ∆ιρφύων– Μεσσαπίων στους ΚΑ: 25-6615.001 µε τίτλο: «Εκτύπωση- 
Εµφακέλωση λογαριασµών ύδρευσης» για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων 
συνολικού ποσού 9.932,40€ (2019: ποσό 3.900,00€ και 2020:ποσό 6.032,40€).  

6. Την  ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω υπηρεσία.  

 
πρόκειται να προβεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία  
παραγωγής, εκτύπωσης και εµφακέλωσης των λογαριασµών ύδρευσης του ∆ήµου 
∆ιρφύων- Μεσσαπίων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της από 
18/07/2019 επισυναπτόµενης µελέτης των υπηρεσιών του ∆ήµου, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 9.932,40€ (2019: ποσό 3.900,00€ και 2020:ποσό 
6.032,40€)συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.  
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτηµένη στον πίνακα ανακοινώσεων 
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ddm.gov.gr µαζί µε την µελέτη.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ανάρτησης ηµέρα Πέµπτη 
29/08/2019 έως και την Τετάρτη 04/09/2019 και ώρα 10:00 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:  
1. ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
2. Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ » 

Ελληνική



3. τα στοιχεία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.   
 
Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας Θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει τιµής, η οποία θα είναι σύµφωνη µε την από 05/07/2019 
µελέτης των υπηρεσιών του ∆ήµου και θα αφορά στο σύνολο των ζητούµενων 
ειδών/υπηρεσιών του προϋπολογισµού της µελέτης. Η ανάθεση θα διενεργηθεί µε 
µε το άρθ 118 του Ν.4412/2016 (προσάρτηµα Α, 80-82 σελ) όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ43 Ν4605/2019 (αρ 109Α περι 1,2,3).   
 
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, για την ατοµική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο). 

• Πρόσφατη εκτύπωση µέσω TAXIS NET ενεργούς δραστηριότητας 
επιτηδεύµατος.  

• Φορολογική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό. 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ για συµµετοχή σε διαγωνισµό. 
• Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης του νοµικού προσώπου (πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΜΗ και 
καταστατικό).  

• Άδεια από την ΕΕΤΤ,  
• Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικά ποιότητας όπως αυτά 
αναγράφονται στην µελέτη των υπηρεσιών του ∆ήµου.  

• Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόµενο ότι έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται τους όρους της συνηµµένης µελέτης. 

 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
 
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1). Την από 18/07/2019 µελέτη των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
2). Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.   


