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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο ‘’Προμήθεια & εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού 
Πολιτικής Άμυνας’’. 
 
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021.   
 

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 45/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 4.092,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί :  

Η  υπ’ αριθ. 6652/19.07.2022 (Α-145) (ΑΔΑ: 6ΣΥΤΩΚΖ-46Ζ & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010954166) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ύψους 4.092,00 € στον Κ.Α. 70-7135.001 έτους 2022 και η συνδρομή 

των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης.  

 

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 2/8/2022 και ώρα 12:00, 
στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση : Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. 
 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 
και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 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)  
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 Ν. 4782/2021) 
δ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 
του Ν.4782/2021) 
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί με τους όρους της παρούσας μελέτης. 
στ.  Υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων 
η. Υπεύθυνη δήλωσή, ότι προμηθευτής θα δεσμεύεται για 10ετή τουλάχιστον υποστήριξη της συντήρησης, της 
επισκευής και της επάρκειας των ανταλλακτικών. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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). 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) 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). 
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Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2646360500-26, κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στο site του Δήμου: www.dimosxiromerou.gr 
 

 
                                                                                                                              

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
Συν. : 

1. Η υπ’ αρίθμ. 45/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου 

2. Έντυπο οικ. προσφοράς 

 

               

http://www.dimosxiromerou.gr/








































ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

‘’Προμήθεια & εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας’’ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:     

ΕΔΡΑ:   

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.   

Α.Φ.Μ.:   

Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   

FAX:   

E-MAIL:   

 

Προς:  Δήμο Ξηρομέρου  
 

Λαμβάνοντας υπόψη την 6935/26-7-2022 πρόσκληση του Δήμου Ξηρομέρου, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά σύμφωνα με την αριθ. 45/2022 
Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας έναντι της παρακάτω αμοιβής 
ως κάτωθι:  
 
 

A/A Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

1 
Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνας 

συναγερμού πολίτικης άμυνας 
Τεμ. 1   

   Σύνολο  

   ΦΠΑ 24%  

   Σύνολο με Φ.Π.Α. 24%  

 
 
 

 

 
__________________________ 

Τόπος/ημερομηνία 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

                                                                (Υπογραφή –Σφραγίδα) 

 

 




