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               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Όλους τους ενδιαφερόμενους 

Οικονομικούς φορείς που έχουν ως 

αντικείμενο την πώληση σημαιών και 

λοιπών παρεμφερών ειδών  

                     

 

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. 24/11-03-2021 - Τεχνικής Έκθεσης της 

Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και του με 

αριθμό πρωτ.4282/11-03-2021  πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος  Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σημαιών και λοιπών παρεμφερών 

ειδών. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθμό 

4366/12-03-2021  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης 

της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 

ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στo οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες 

μέχρι την Τετάρτη  17/03/2021.  

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 νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, 

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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/


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). 

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. 

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

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016).  

ε. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφή με 

αυτό της προμήθειας 

 

 

 

 

               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

              ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  

 

  

 

Συνημμένα: 

Η με αριθμ. 24/12-03-2021 Μελέτη- Τεχνική Έκθεση 

της Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
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