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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 4458/7-02-2016
ΠΡΟΣ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΗΞΙΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ERECTION”

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει προµήθεια για την επισκευή
γκαραζόπορτας του συνεργείου οχηµάτων στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Σερρών, του
έτους 2017, σύµφωνα µε την αριθ. 7/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 992,00 € µε
Φ.Π.Α.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική , για τις ανωτέρω µέχρι 13-02-2017

Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελµα ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από ∆ηµόσια αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ.1, άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
• ∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε.
• Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
Α) πτώχευση,
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (µόνο όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα),
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Γ) αναγκαστική διαχείριση,
∆) πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ε) έχει αναστείλει τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες
και επίσης ότι δεν τελούν
ΣΤ) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Ζ) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
Θ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης,
Ι) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Το υπ΄ αριθµ. Η δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει
ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών(µε κατάσταση προσωπικού),
-Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
• ∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε.
• Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών,
-Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
• ∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε.
• Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν προ της έκδοσης τιµολογίου.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
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ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2
του Ν.4412/2016)

Η Προϊστάµενη

Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα

