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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση εργασιών µε τίτλο: 

«Απολυµάνσεις ∆ηµοτικών κτιρίων 2017» και <<Εργασίες Μυοκτονίας  & 

Απολύµανσης στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017>> µε τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε την 

περ. 31 του άρθρου 2 του Νόµου, προσκαλεί τους οικονοµικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον σχετικό τοµέα, να υποβάλουν προσφορές έως τις  5-

1-2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 π.µ. στο Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής & 

Υγείας της ∆/νσης Κοινωνικών Πολιτικών του ∆ήµου Κοµοτηνής, επί της οδού 

Φιλίππου & Φιλικής Εταιρείας Κοµοτηνή 3ος όροφος, ΤΚ691 32.                                     

Ενδεικτικός προϋπολογισµός  13.709,68€ χωρίς Φ.Π.Α. 

(17.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%). 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού σε 

σφραγισµένο φάκελο: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 

οικονοµικός φορέας: 

Α. Είναι εγγεγραµµένος σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. 



 

Β. Είναι κάτοχος άδειας καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε 

κατοικηµένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

Γ. ∆εν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016: 

•  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

•  δωροδοκία 

•  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 

∆.  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος, σύµφωνα µε το άρθρο 73 

παρ. 2 του Ν.4412/2016  

Ε. Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρµόδιας 

Υπηρεσίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΣΤ. Η συµµετοχή του δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

2. Τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 

3. Οικονοµική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του ενιαίου 

φακέλου. 

4. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. 

5. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της 

εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία. Επίσης 

υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού, όπου και φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία.  

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύµφωνα µε την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιµής στο σύνολο των προσφερόµενων ειδών, η οποία θα είναι σύµφωνη µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας. 



 

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τη µελέτη και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την αρµόδια 

γεωπόνο για την υποβολή της Μελέτης-Τεχνικής Έκθεσης του έργου και την 

παρακολούθησή του κα Μόρφω Τσαρτσάλη,  στο τηλέφωνο 2531352451 κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία µπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής & Υγείας της ∆/νσης 

Κοινωνικών Πολιτικών του ∆ήµου, τηλ.5231082104 υπεύθυνη Ταουκτσή 

Χριστιάνα, e-mail:pronoia..dimos@komotini.gr . 
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