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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο ∆ήµος Ιάσµου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 
11.457,60 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα, και σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 
1, περ. 31 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί τους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές 
µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 05/02/2020. 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να συµµετέχουν στην 
ανωτέρω προµήθεια, να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο φάκελο έως και 
την 12/02/2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο τµήµα πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ιάσµου, 
επί της διεύθυνσης Εθνικής Αµύνης 4, Τ.Κ. 69200, Ίασµος.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Ιάσµου την 
Τετάρτη 12/02/2020 και ώρα 12:30 για όσους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς 
επιθυµούν να παραστούν. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πέρα από την οικονοµική τους προσφορά, θα πρέπει να 
υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισµού, εντός του σφραγισµένου φακέλου τα εξής 
δικαιολογητικά:  
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, στην οποία θα δηλώνουν ότι:  

α. δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016): Συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, ∆ωροδοκία, Απάτη, Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων,  
β. δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα),  
γ. δεν έχουν αποκλειστεί από συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 
δ. είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό επιµελητήριο, 
ε. έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά τους είναι σύµφωνη µε αυτή,  
στ. η συµµετοχή τους δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα ειδικώς 
προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

2) Τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µελέτη. 
3) Οικονοµική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου  
4) Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη στο ∆ηµόσιο. 



5) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (ΕΦΚΑ). 
6) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (πρώην ΟΑΕΕ)  
 
Η σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βάσει της τεχνικής 
περιγραφής και του ενδεικτικού προϋπολογισµού (1/2020 Μελέτη) που συνοδεύουν 
την παρούσα πρόσκληση και λαµβάνοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις. 

Η παραπάνω προµήθεια θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (Ν. 4412/2016) και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύµβασης τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Πληροφορίες µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, 
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιάσµου, τηλ.: 2534350112, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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