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ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του άρθρου 118), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 

3463/2006. 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στην 10/2020 μελέτη που συνέταξε το 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Ν.Π.Δ.Δ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των 350,00€. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

οικονομικού έτους 2020. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας. 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές 

του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε 

σφραγισμένο φάκελο αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Παρασκευή 

12.06.2020 και ώρα 14:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – 

ισόγειο, ώρες: 08:00 – 14:00) και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι: 
 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, όπως προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 (για την 
περίπτωση 4.2.3) 

 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 10/2020 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής 

 
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. 

 
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής και υπογράφονται: 

α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)  



β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 
 

2. Οικονομική προσφορά, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα εκτιμώμενης 

αξίας προμήθειας της 10/2020 Μελέτης. 

 

Συνημμένα:   

10/2020 Μελέτη 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 


