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Προς: «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης», που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 20, με
τηλ. επικοινωνίας 2103224944,

Ο Δήμος μας επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για την ‘έγκριση συμμετοχής στο
Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για έξι (6) συνολικά παραλίες του νησιού ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια υπηρεσιών – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Περιγραφή
Υπηρεσίας

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Ποσότητα

Ενδεικτικ
Ενδεικτικό
Συνολικό
ή
Τιμή Κόστος χωρίς Φ.Π.Α. Ενδεικτικό
μονάδας
ΦΠΑ
Κόστος

Συνδρομή στο
πρόγραμμα
“Γαλάζια
Σημαία” για
το έτος 2021

Η συνδρομή μας για το
Πρόγραμμα
«Γαλάζια
Σημαία» 2021 ανέρχεται στα
430 € ανά ακτή. Το ποσό της
συνδρομής καλύπτει τα
λειτουργικά κόστη του
Προγράμματος
και
διασφαλίζει την ομαλή
διεξαγωγή του και την
αποτελεσματική υποστήριξη
των
Διαχειριστών
των
ακτών.

6

430

CPV 92332000-7

2.580,00 €

2.580,00 €

0€

2.580,00 €

0€

2.580,00 €

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.
A 199 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των
ανωτέρω προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
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.), 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)
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. (ή Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας εν προκειμένου να
ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
γ. Φορολογική ενημερότητα
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης και ατομική ασφαλιστική ενημερότητα
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
ε. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό
εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β, γ, δ ) 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)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία
μέχρι την Τρίτη 27/04/2021 και ώρα 10.00 π.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
NIKHTAΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

