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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – 

ΘΕΣΠΙΕΩΝ  
 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία ασφάλισης οχήματος οχημάτων – 

μηχανημάτων του Δήμου για ένα έτος όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση. Για 

την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 107, 108, 109, 110, 111 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και με την οποία βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, η ύπαρξη διαθέσιμου ποσού και ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 

των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 107, 108, 109, 110, 111/2021. 

 

Παρακαλούμε αποστείλετε προσφορά με το κόστος της υπηρεσίας έως και 27/01/2021 και 

ώρα 11 πμ. Την τεχνική έκθεση καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, 

Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος, στο τηλέφωνο 2268350218 και φαξ 2268022690 κ. Άννα Μαρία  

καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  http://www.aliartos.gov.gr. 

 

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.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
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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. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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