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ΝΟΜΟΣ   ΕΥΒΟΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προϋπολογισμού,Λογιστηρίου  

Γραφείο  Προμηθειών 

Ταχ.Δ/νση: 34400 Ψαχνά- Ευβοίας  

www.promitheies@ddm.gov.gr 

Πληροφορίες: Πριόνα Μαρία  

Τηλ.:2228350237 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Προς τους κάτωθι αναφερόμενους οικονομικούς φορείς 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Δασικός συν/σμός Μίστρου ΑΓΙΟΣ 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ  
ΜΙΣΤΡΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ 996895246 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6980086269 

     
 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, σύμφωνα με το αρ. 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021 και άρθρο 61 παρ.2 του Ν.4412/2016) (άρθρο 

32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021),προσφορά των παρακάτω αναλυτικά 

Ψαχνά , 

   Αριθμ. Πρωτ.: 

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ (για ποσά άνω των 2.500€) 

21/7/2022 

10.218 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κ.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

70.02.6162.002 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

(στα πλαίσια προγράμματος πυροπροστασίας) 



αναφερόμενων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

Συγκεκριμένα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,στα πλαίσια πυροπροστασίας, σύμφωνα με την αριθ. 13/2022 μελέτη, την 

υπ’αρ.10213/  21-07-2022 απόφαση   Δημάρχου  με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση με 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος ( άρθρο 32, παρ 2γ του 

Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και οι όροι της διαπραγμάτευσης. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 62.646,81 € 

Διάρκεια σύμβασης: ορίζεται από την κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης έως την 

12/08/2022 . 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία 

αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στο ΚΗΜΔΗΣ (Δευτέρα 25/7/2022) και έως 

ώρα: 14:00μμ. 

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου  ή στο ανωτέρω e-mail. 

Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής θα είναι το ευρώ(€). Σύμφωνα με το άρ.59 του Ν.4412/16 

(Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα) γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των υπηρεσιών  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

Κριτήριο αξιολόγησης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)   

Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 

διαγωνισμού και γνωμοδότησης προμηθειών /υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 32Α του 

Ν. 4412/2016 για το έτος 2022,η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 237/2021 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:673ΟΩ92-Λ4Ω) 
 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 

Δαπάνη 
(ΕΥΡΩ) 

Μερική 
Δαπάνη 

1 ΒΥΣΣΙ-ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 20,00 495,31 9906,20 

2 ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ -ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 20,00 495,31 9906,20 

3 ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ -ΔΑΦΝΗ ΣΤΡΕΜΜΑ 33,00 495,31 16345,23 

4 ΤΡΙΑΔΑ-ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 29,00 495,31 14363,99 

        Σύνολο: 50.521,62 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.521,62 

  ΦΠΑ (24%) 12.125,19 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 62.646,81 

 



 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη 

των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, ο προσωρινός ανάδοχος/μειοδότης προσκομίζει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. 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 ή 
β) απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση  ή το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, 
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών  (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την  παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τον πρόεδρο ή τον εκπροσωπό του . 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου γίνεται αποδεκτό με ημ/νία έκδοσης έως τρείς(3) 
μήνες πριν την υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται 
αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς ή μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), με ισχύ και κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. από τον 
προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019) 

3. Φορολογική ενημερότητα. με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως  τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους  από τον προσωρινό ανάδοχο 

(άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ του 

άρθρου 43 του Ν. 4605/2019) 

4. Καταστατικό στις περιπτώσεις  νομικών προσώπων και συνεταιρισμών  

5. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους 
όρους της συνημμένης μελέτης (13/2022). 
 

Ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, που θα συναφθεί. 

Κατά  τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι, που αναφέρονται στη μελέτη και στον Ν. 4412/2016, όπως 

έχει  τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να του ανατεθεί 

η σύμβαση. Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης στην αναθέτουσα 

αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 24 του Ν. 4412/16. 

 



 

 
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 

 

 

ΣΥΝ/ΝΑ : 1.Μελέτη 13/2022 

                  2.Οικονομική Προσφορά. 


