
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Άγιος Στέφανος, 5-7-2019 

Πεντζερίδη 3     Αρ. Πρωτ.: 25489 

14565  Άγιος Στέφανος 

ΠΡΟΣ:  1. Κλεφτάκης Χρήστος & ΣΙΑ ΟΕ 

   2. BXM Excavation Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 

   3. Απόστολο Ζορμπά 

   4. Κωνσταντίνο Π. Παυλάκη 

   5. Τσούκας  

   6. Κατσέρης Ι.  

       7. Προς κάθε άλλο ενδιαφερόμενο  

    (με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
      

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ε-MAIL 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για «Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής Βι-

οαποδομήσιμων Υλικών» 

CPV 90511000-2 με τίτλο “Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων”. 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη 

 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 2 περ. 31 του Ν.4412/2016 

β) Το άρθρο 158 του Ν.3463/2006 

γ) Την υπ’ αριθμ. 3555/25344/4-7-2019 Απόφαση Δημάρχου 

 

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια 

Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών» 

CPV 90511000-2 με τίτλο “Υπηρεσίες Αποκομιδής  Απορριμμάτων”. 

 

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ΑΜΕΣΑ έως την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 

και ώρα 13.00 σχετική προσφορά, η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου 

(Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) υπόψη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των άρθρων  73 & 74  του Ν.4412/2016, παρακαλούμε απαραιτήτως, μαζί με την 

προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά 1-5.  

 
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου 

στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας: 
 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016 
 
 Έλαβε πλήρη γνώση της 36/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 
 
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης /  εκπροσώπησης του  οικονομικού  φορέα 
 



3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό (το 

πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών). 

 
4) Κατάλογο των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει μαζί με αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας τους 

και αποδεικτικό ασφάλισής τους 
 

5) Άδεια συλλογής / μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρ. 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 

 
6) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προσφορά λόγω 

χρονικού περιορισμού :  
 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικο-

υρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 

χώρας, έκδοσης τελευταίου 3μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η 
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται.  

o Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων ή  Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επι-
βολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  

5. Οικονομική προσφορά που θα προκύπτει σε σχέση με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ α-
ριθμ. 36/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

 
Για ενέργεια: 
website@dionysos.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου) 
 
Εσωτ. Διανομή 
Γραφείο Δημάρχου 
Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
 
Συνημμένα: 
1. Μελέτη 39/2019  
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