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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

 

Ταχ. Δ/νση : Ύδρας 6 

Ταχ.  Κωδ. : 361 00, Καρπενήσι 

Πληροφορ. : Γραμματίκα Βασιλική 

Τηλέφωνο  :  22373 50020 

Fax             :  22373 89076 

Email: v.grammatika@2445.syzefxis.gov.gr 

      Καρπενήσι  20-02-2020 

      Αρ. Πρωτ. : 2626 

 

 

ΠΡΟΣ : Οικονομικούς φορείς 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την παροχή  της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων ».    

Σχετ. :  Η αριθμ. 2/2020  μελέτη του  Τμήματος  Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Δ/νσης   

Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.    

 
Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ. Α-309/29.1.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια 

λαμβάνοντας ΑΔΑ: «6ΗΞΘΩΕΓ-ΒΒΘ», η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: 

«20REQ006215036», προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για το «Κλάδεμα 

επικίνδυνων δέντρων». ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.966,50 €.  

 

Παρακαλούμε, εφόσον σας ενδιαφέρει η εν λόγω υπηρεσία, να καταθέσετε την προσφορά σας σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 

24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της 

υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αρ.πρωτ.:               /6.2.2020     πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος                                               

για την υπηρεσία   με τίτλο: «Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων ».    

 

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, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 

και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/ 

τ.Α΄/01.04.2019 – Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/16), θα πρέπει μέσα στον κυρίως 

φάκελο να υποβάλλετε τα παρακάτω:  

 

Α. Δικαιολογητικά  συμμετοχής τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 η οποία υποβάλλεται από τον οικονομικό 

φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου η σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του 

νόμιμου εκπροσώπου όπου θα δηλώνετε ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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 Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθ. 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24/10/2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, β) δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22-7-2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στον εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη κατά την έννοια  του 

άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων  των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄48), δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται 

αντιστοίχως στα αρθ.1&3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13/6/2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26/10/2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία  ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄166), στ) παιδική εργασία  και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας  2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 5/4/2011 για την  πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου η  οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α΄215) 

 Ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης/πρόσκλησης/διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες (άρθρο 80 παρ.2 

του Ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας 

που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι 

σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). 

4. Άδεια ή αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος για ατομική επιχείρηση ή θεωρημένο καταστατικό 

για εταιρεία ή καταχώρηση στη Δ.Ο.Υ., από όπου θα προκύπτει η σχετική με το αντικείμενο 

της σύμβασης επαγγελματική δραστηριότητα, 

5. Αποδεικτικά στοιχεία οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και άδειες χειρισμού αυτών (άδεια 

καλαθοφόρου οχήματος ανυψωτικής ικανότητας πάνω από 20μ και φορτηγού με αρπάγη για 

την μεταφορά των προϊόντων κλαδέματος, ασφάλεια μηχανήματος και φορτηγού, άδειες 

χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων). 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δε διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό 

(καλαθοφόρο όχημα, όχημα αποκομιδής κλαδιών), θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνες 

δηλώσεις των ιδιοκτητών των οχημάτων, ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί του για την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας και ότι του διαθέτουν το μηχάνημα ή το όχημα για όσο 

χρόνο διαρκεί αυτή. 

Επίσης, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
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Προσφορές οι οποίες δεν θα διαθέτουν αποδεδειγμένα τα παραπάνω κριτήρια δεν θα  γίνονται 

δεκτές. Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του προσφέροντος, θα 

πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες. 

 

Β.  Οικονομική προσφορά     

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή της  υπηρεσίας  με ακέραιο ποσοστό έκπτωσης.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών. 

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις 

καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. 

 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

  

 
 

 

 


