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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 

ΠΡΟΣ: 
 

        O.T.S.  A.E. 
 
        BLUE VALUE Α.Ε. 

 
 

Ο Δήμος Δέλτα ενδιαφέρεται να αναθέσει «Υπηρεσίες υποστήριξης για τον 
έλεγχο και την προσαρμογή των δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. των 
ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων» συνολικού προϋπολογισμού 24.242,00 
ευρώ, με απευθείας ανάθεση. 
 

Όσοι οικονομικοί φορείς προσκληθούν μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών 
εγγράφων της σύμβασης από την υπ’ αριθμ. 1152/30705/31-10-2016 απόφαση 
Δημάρχου Δέλτα (ΑΔΑ:ΩΓΙΦΩ9Ι-ΞΦΦ) και να καταθέσουν σχετική προσφορά για 
την ανωτέρω υπηρεσία εντός (5) εργασίμων ημερών μέχρι την 04/11/2016 και 
ώρα 15.00μ.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 επί ποινή αποκλεισμού: 
- 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 (ή όπου απαιτείται 
προσκόμιση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος κ.λ.π.)  
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. 

- 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. 

- Οικονομική Προσφορά 
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Για πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία, οι οικονομικοί 
φορείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών 
αρμόδιος υπάλληλος Σαμαρά Ελιζαμπέτ τηλ. 2313.300.500 (εσωτ. 520) 
 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

 

 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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