
 

 

 

 

 

 
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ζάκυνθος : 24/03/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                           Αριθ. Πρωτ : 5469 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Γραφείο Δημάρχου  
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

        
ΠΡΟΣ 

            Κάθε ενδιαφερόμενο  
      

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου 
 

Έχοντας υπόψη: 

α. Την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης για την προμήθεια και τοποθέτηση  του Κεντρικού 

Δημαρχείου Ζακύνθου,   . 

β. τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

Καλούμε τους προμηθευτές να καταθέσουν οικονομική προσφορά που θα αφορά  την 

Προμήθεια  και επιδιόρθωση plexi glass  ασφάλειας ως  Διαχωριστικών Γραφείων στo 

κεντρικό Δημαρχείο και στη ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα 

κατατεθούν στον Δήμο Ζακύνθου έως και σήμερα μέχρι τη 1.00 μ.μ. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με το κατεπείγον και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση,  βάσει των διατάξεων της παρ. 3 άρθρο 10 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020 
καθώς επίσης και ΦΕΚ Α΄ 64/14-03-2020  (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Το κριτήριο ανάθεσης για την εν λόγω προμήθεια θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας σας επισυνάπτονται με το συνημμένο 

Πρωτογενές αίτημα 

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, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 

79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 



(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 

του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (ή Φ/Α του/των Δελτίου/ων 

Ταυτότητας εν προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Θα 

πρέπει να μας προσκομιστούν τουλάχιστον μία (1) μέρα νωρίτερα από την 

καταληκτική ημερομηνία προσφορών). 

 

γ. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης 

 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

 

ε. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση εταιρείας, των μελών αυτής) 

 

στ. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό 

εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β, γ, δ και ε) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 

80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019) 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 

  Ο Δήμαρχος Ζακύνθου 

 

         ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 

  

 

 


