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ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  
 
 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»  
 
 
Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων έχοντας υπόψη: 

1) Την υπ’ αριθμ.: 01/2021 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2) Το υπ’ αριθμ.:384/13-01-2021 πρωτογενές αίτημα του Δήμου (ΑΔΑΜ-

21REQ007999584).  
3) Την υπ’ αριθμ.: 385/13-01-2021 έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος για την 

πραγματοποίηση της δαπάνης του Δήμου. 
4) Την υπ΄αρ: Α-77/403/13-01-2021 (ΑΔΑ:9ΞΔΔΩ92-Κ00) Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008001556).   
5) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού  έτους 2021 του Δήμου 

Διρφύων– Μεσσαπίων στους ΚΑ: 30-6236.002 με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου 
Διρφύων- Μεσσαπίων ποσού 23.670,36€.  

6) Την  ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω εκμίσθωση μηχανημάτων για την 
εργασία εκχιονισμών.  

7) Την υπ΄αριθμ: 77/403/13-01-2021 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της 
τεχνικής μελέτης του Δήμου (ΑΔΑ: 64Γ9Ω92-Μ42).  

πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την Eκμίσθωση 
μηχανημάτων για τον εκχιονισμό οδών του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων έτους 
2020, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ΄αριθμ.: 01/2021 
επισυναπτόμενης μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού:23.670,36€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου μαζί με την τεχνική μελέτη.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης 13/01/2021 έως 
και 15/01/2021 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε 
ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διρφύων- 
Μεσσαπίων στη διεύθυνση, Αβάντων 18, Τ.Κ. 34400 Ψαχνά. 
 
Δεκτές γίνονται Οικονομικές Προσφορές. Ο Φάκελος της προσφοράς θα 
πρωτοκολλείται.  
 
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ: 01/2021 
μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων 
ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 
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118 του ν.4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην 
παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016.   
 
Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα 
κάτωθι δικαιολογητικά  
Α. Για προσφορές οι οποίες είναι πάνω από το ποσό των 3100€ με ΦΠΑ: 

 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
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).  

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

 Άδεια Κυκλοφορίας χρήσης μηχανημάτων έργου. 
 

Β. Για τις προσφορές οι οποίες είναι κάτω του ποσού των 3100€ με ΦΠΑ 
(Ν.4497/2017 (Α’171) άρθρο 107 του υπόψιν νόμου που αφορά τις τροποποιήσεις 
των άρθρων 73 και 80 του N.4412/2016) θα υποβάλλεται Οικονομική προσφορά 
και Υ.Δ. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται τους όρους της συνημμένης μελέτης,  Όλα τα μηχανήματα πρέπει να 
διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να περιλαμβάνει 
κάλυψη για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους και 
επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου μηχανήματος έργου για σωματικές 
βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους) -  τέλη χρήσης μηχανήματος 
και άδειες οδήγησης των χειριστών. 
Αναφέρεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προφορά για 
όλα τα είδη των εργασιών/ για κάθε είδος / ή για μέρος της εργασίας.   
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
 
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 
 
 
 
 
 
                
 
 


