
Κέα,      17.11.2020
Αριθ. Πρωτ. 5670

Ταχ. Διεύθυνση: Ιουλίδα, Κέας
Ταχ. Κώδικας : 84002
Τηλ.: 22880 22858
Φαξ : 22880 22811
e-mail : texniki@kea.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  « Π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ί α ς

κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ  δ ε ξ α μ ε ν ώ ν  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Κ έ α ς .

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  βρουν  στοιχεία  για  την  εν  λόγω  υπηρεσία  στη
συνημμένη μελέτη, με αριθμ. πρωτ. 5585/12.11.2020.

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας καθαρισμού
δεξαμενών του Δήμου Κέας.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν στις κάτωθι δεξαμενές :
1. Σκλαβονικόλας 300m3

2. Πέρα Μεριά 150m3

3. Άγιος Συμεών 200m3

4. Λούρου 200m3

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσία έχει  εκδοθεί  (α)  η υπ’  αριθ.

659/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και (β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της

Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  (ή  πρότασης)  ανάληψης

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της

παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στα  οικείο  Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο φορέα με τους κάτωθι τρόπους: 

** στον Δήμο Κέας απευθυνόμενοι προς το Γραφείο Πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή

με ταχυμεταφορά ή με email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  texniki@kea.gr έως την

Παρασκευή 20/11/2019 και ώρα 14:00.

mailto:texniki@kea.gr
mailto:info@kea.gr


Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει  τιμής  ως  αναφέρεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  επισυναπτόμενης
μελέτης.

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, παρακαλού-
με, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι  δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 73      του Ν.4412/2016  . Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυ-
τός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περι-
πτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. (άρ-
θρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου
43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίη-
ση  της  παρούσας  πρόσκλησης.  (άρθρο  80  παρ.12  του  Ν.4412/2016,  όπως  προ-
στέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε
δημοπρασίες

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύ-
ος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)

Επιπλέον  και  προκειμένου  να διασφαλιστεί  η  καταλληλότητα για  την  άσκηση της

επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται  βεβαίωση από

αρμόδια  φορολογική  αρχή  περί  έναρξης  (ή  και  μεταβολής)  εργασιών  φυσικού  ή

νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να

προκύπτει  ο  κωδικός  αριθμός  δραστηριοτήτων  (ΚΑΔ)  ,    ή    π  ιστοποιητικό/βεβαίωση  

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή

τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

        Η Δήμαρχος Κέας

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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