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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

ΠΡΟΣ: 

      ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 
Ο Δήμος Δέλτα ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης 

την υπηρεσία εργασιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων έτους 2016-2017, 

προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών 

εγγράφων της σύμβασης από την υπ’ αριθμ. 990/26971/26-09-2016 απόφαση 

Δημάρχου Δέλτα (ΑΔΑ: ΩΡΔΒΩ9Ι-ΔΟΟ) και να καταθέσουν σχετική προσφορά για 

την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 03/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

π.μ..  

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά ή 

αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία 

Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ. 2313.300-500. 

 

Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν επι ποινή αποκλεισμού: 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία 

θα δηλώνεται ότι: 

- Ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης  

- Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 1, 2 & 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 



- Έλαβαν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχονται αυτά 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

- Η συμμετοχή τους δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (στην περίπτωση που ο προσφέρων 

είναι νομικό πρόσωπο) από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία του οικονομικού φορέα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

3) Οικονομική Προσφορά 

 

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η 

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016) 

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Προμηθειών & 

Αποθηκών αρμόδιος υπάλληλος κος Σταματίου Ιωάννης τηλ. 2313.300.548. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
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