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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Γραφείο Αντιδημάρχου Οικ. 
Υπηρεσιών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ: 210 2415358

Προς:  

     
Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» 

Kυρία Αναγνώστου Δήμητρα του Μιχαήλ
Κερασιάς 0
Αχαρναί 13677
Τηλ: 2102477005 - 6972856928
E-mail: info@anagnostou.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, 
απομάκρυνσης & αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές 
του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021».

   
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες  υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης & 

αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021, 
προϋπολογισμού 49.507,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της  με αρ. 4/2022 μελέτης της υπηρεσίας, 
όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε:

1. Τεχνική και οικονομική προσφορά.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στην περίπτωση εταιρειών, υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
• Οι διαχειριστές για την περίπτωση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε.).
• Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.).
Εάν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα εσωκλείεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία θα δηλώνεται ότι αυτό θα 
προσκομιστεί έως την υπογραφή της σύμβασης.

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., έναρξη επαγγέλματος ή πιστοποιητικό εγγραφής ΓΕΜΗ για ατομικές επιχειρήσεις, ανάλογα 
με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος).

5. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και 
αποδέχεστε πλήρως τους όρους της με αρ. 4/2022 μελέτης και ότι η υπηρεσία που θα παρέχετε, 
συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.

6. Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της 
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.

Στον φάκελο της προσφοράς που θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 και 
Αθ. Μπόσδα, Ισόγειο), εκτός των στοιχείων του αποστολέα, θα αναγράφονται τα εξής:

Προς: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Φάκελος προσφοράς για τις «Εργασίες  υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης & αποθήκευσης 
καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021».

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η υποβαλλόμενη προσφορά να πληροί τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει την τιμή που 
έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε φάκελο προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Αχαρνών.

           Ο Αντιδήμαρχος 
                                  Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Μιχαήλ Βρεττός
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