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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ο Δήμμξ μαξ εκδηαθένεηαη κα ακαζέζεη ζε ακάδμπμ ηεκ Τπενεζία με ηίηιμ 

«Τπμζηενηθηηθέξ οπενεζίεξ ζύκηαλεξ θαη παναθμιμύζεζεξ πεδίμο Δνάζεξ Αεηθόνμο 

Γκένγεηαξ θαη Κιίμαημξ (ΔΑΓΚ) ζημ Πιαίζημ ηεξ πνμζπώνεζεξ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο 

ζημ ύμθςκμ Δεμάνπςκ γηα ημ Κιίμα θαη ηεκ Γκένγεηα». 

Παναθαιμύμε κα μαξ απμζηείιεηε ζπεηηθή πνμζθμνά γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ παναπάκς 

Τπενεζίαξ έςξ θαη ηεκ Δερηέοα 19 Νξέμβοιξρ θαη ώνα 14.00. 

 

Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα. Η πνμζθενόμεκε ηημή ζα εθθνάδεηαη 

ζε εονώ θαη ζα ακαγνάθεηαη ανηζμεηηθώξ θαη μιμγνάθςξ. Οη πνμζθμνέξ θαηαηίζεκηαη ή 

απμζηέιιμκηαη με ζοζηεμέκε επηζημιή ηαποδνμμηθά ή θαη με μπμημδήπμηε άιιμ ηνόπμ ζηεκ 

Τπενεζία Πνςημθόιιμο ημο Δήμμο (Δεμμηηθό Καηάζηεμα Γμονκώκ) ζε ζθναγηζμέκμ 

θάθειμ, με ηεκ έκδεηλε ζημ ελςηενηθό μένμξ ημο θαθέιμο με θεθαιαία γνάμμαηα :  

 

ΠΡΟ : ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

Γηα ηεκ Τπενεζία με ηίηιμ «Τπξζηηοικηικέπ ρπηοεζίεπ ζύμηανηπ και παοακξλξύθηζηπ 

ςεδίξρ Δοάζηπ Αειθόοξρ Γμάογειαπ και Κλίμαηξπ (ΔΑΓΚ) ζηξ Πλαίζιξ ηηπ 

ποξζςώοηζηπ ηξρ Δήμξρ Υεοζξμήζξρ ζηξ ύμθωμξ Δημάοςωμ για ηξ Κλίμα και ηημ 

Γμέογεια»  

ΔΙΓΤΘΤΝΗ: ΓΟΤΡΝΓ (ΠΡΩΗΝ ΑΜΓΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ ) – Σ.Κ. 70014 

 

Πνμζθμνέξ πμο θαηαηίζεκηαη μεηά ηεκ παναπάκς εμενμμεκία είκαη εθπνόζεζμεξ θαη 

επηζηνέθμκηαη από ηεκ Τπενεζία. 

 

Ο θάθειμξ πνμζθμνάξ επί πμηκή απμθιεηζμμύ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα πενηιαμβάκεη : 

 

ΓΝΔΙΑΦΓΡΟΜΓΝΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΓΙ 

ΠΡΟ 

Γμύνκεξ: 08/11/2018 

Αν. Πνςη: 20718 

 



Α1) Τπεύζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/86 με ηεκ μπμία δειώκμοκ όηη: 

i. Έιαβα γκώζε όιςκ ηςκ όνςκ ηςκ ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ βάζεη ηςκ μπμίςκ 

γίκεηαη ε πνμμήζεηα θαη όηη ημοξ απμδέπμμαη αοημύξ πιήνςξ πςνίξ θαμία 

επηθύιαλε. 

ii. Η πνμζθμνά μμο δεκ έπεη θαμία απόθιηζε από ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ. 

iii. Όηη δεκ έπεη απμθιεηζζεί ε ζομμεημπή μμο από δηαγςκηζμμύξ ημο Δεμμζίμο θαη 

Ο.Σ.Α, δεκ έπς θενοπζεί έθπηςημξ, δεκ έπς οπμπέζεη ζε ζμβανό πανάπηςμα 

θαηά ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ μμο δναζηενηόηεηαξ θαη όηη είμαη ζοκεπήξ 

ζηεκ εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθώκ μμο οπμπνεώζεςκ όπςξ επίζεξ θαη ηςκ 

οπμπνεώζεςκ μμο πνμξ Τπενεζίεξ ημο Δεμόζημο Σμμέα.   

 

Α2) Πνμξ απόδεηλε ηεξ με ζοκδνμμήξ ηςκ ιόγςκ απμθιεηζμμύ από δηαδηθαζίεξ ζύκαρεξ 

δεμμζίςκ ζομβάζεςκ ηςκ παν.1 θαη 2 ημο άνζνμο 73 ζε ζοκδοαζμό με ηηξ παν. 2 & 3 ημο 

άνζνμο 80 ημο Ν.4412/2016, επηπιέμκ πνμζθμμίδμκηαη ηα παναθάης δηθαημιμγεηηθά: 

 

α. Απόζπαζμα Πμηκηθμύ Μεηνώμο: α.α) ζε πενίπηςζε Γηαηνηώκ Πενημνηζμέκεξ Γοζύκεξ 

– ΓΠΓ- θαη πνμζςπηθώκ εηαηνεηώκ –ΟΓ θαη ΓΓ- ημοξ δηαπεηνηζηέξ, α.β) ζηεκ πενίπηςζε 

Ακςκύμςκ Γηαηνηώκ –ΑΓ- ημκ Δηεοζύκμκηα ύμβμοιμ θαζώξ θαη όια ηα μέιε ημο 

Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο. 

β. Φμνμιμγηθή Γκεμενόηεηα. 

γ. Αζθαιηζηηθή Γκεμενόηεηα ( άνζνμ 80 παν.2 ημο Ν.4412/2016).  

-Γηα αημμηθέξ επηπεηνήζεηξ βεβαίςζε αζθαιηζηηθήξ εκεμενόηεηαξ από ημκ ΓΦΚΑ (πνώεκ 

ΣΓΒΓ). 

-Γηα εηαηνείεξ βεβαίςζε αζθαιηζηηθήξ εκεμενόηεηαξ από ημκ ΓΦΚΑ, η. Ι.Κ.Α,-Γ.Σ.Α.Μ. 

δ. Γθόζμκ πνόθεηηαη γηα Νμμηθό Πνόζςπμ, απμδεηθηηθά κμμημμπμίεζεξ ημο Νμμηθμύ 

Πνμζώπμο (άνζνμ 93 ημο Ν.4412/2016). 

 

Α3) Πηζημπμηεηηθό μηθείμο Γπημειεηενίμο με ημ μπμίμ ζα πηζημπμηείηαη ε 

κόμημε δναζηενηόηεηα ζηεκ εμπμνία πνμσόκηςκ ζοκαθώκ με ηα είδε ηςκ οπό πνμμήζεηα 

εηδώκ (άνζνμ 75 παν 2 ημο Ν.4412/2016)  

 

Β)   Καιά ζθναγηζμέκμ οπμθάθειμ με ηεκ έκδεηλε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μέζα ζημ 

θάθειμ αοηό ζα πενηέπμκηαη επί πμηκή απμθιεηζμμύ, όια ηα ηεπκηθά ζημηπεία πμο 

δεημύκηαη ζηεκ εηδηθή ζογγναθή οπμπνεώζεςκ ηεξ Σεπκηθήξ Έθζεζεξ.  

Γ)   Καιά ζθναγηζμέκμ οπμθάθειμ με ηεκ έκδεηλε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μέζα 

ζημ θάθειμ πενηέπεηαη ε πνμζθμνά ημο δηαγςκηδόμεκμο. 

 

Πιενμθμνίεξ γηα ηεκ ακςηένς πνμμήζεηα πανέπμκηαη θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη 

ώνεξ, ζημ ηειέθςκμ 2813404635, 649 fax 2813404608  θ. Κςκ/κμξ Καιαζάθεξ ή 

Αζεκά Μειηανάθε. Γηα Σεπκηθά ζέμαηα πιενμθμνίεξ θα Γοηοπία Ακδνηακμύ, ηειέθςκμ  

2813404661. 

 

 

 



 
 

    

    

 Ο Αμηιδήμαοςξπ  

Οικξμξμικώμ Τπηοεζιώμ 

 

 

 

Γμμαμξρήλ Πλεροάκηπ 

 

 

 


