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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
  

H   ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ , με διακριτικό τίτλο ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ,  πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού ασφαλείας βάσει Ν.3850/2010, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.   
 
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας βάσει Ν.3850/2010, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 226η/6-11-2018 απόφαση του ΔΣ, είτε 
εγγράφως στο πρωτόκολλο της εταιρείας ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (Χαρ. Μούσκου 18,  3ος όροφος) 
είτε μέσω e-mail στο  maxiadhz@gmail.com μέχρι την Δευτέρα  12 Νοεμβρίου 2018 και 12:00. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.687,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 

συνολικού προϋπολογισμού 2.092,50 €. 

Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης μαζί με την προσφορά σας πρέπει 
να προσκομισθούν υποχρεωτικά από τον προσωρινό ανάδοχο (για συμβάσεις εκτιμώμενης 
αξίας άνω των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ):  
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε.), τους διαχειριστές αυτών 

• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνονται Σύμβουλο καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητού Συμβουλίου αυτών. 
 

Β) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/16) 
 
Γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ως αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των 
λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και παρ.2 του άρθρου 80 
του Ν.4412/16. 

Ζωγράφου: 6/11/2018  
 

Αρ.πρωτ: 10553 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο  
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Δ) Όποια άλλα δικαιολογητικά προβλέπονται στην συνημμένη απόφαση. 
 
 
 
 
 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ 

 

 

Συνημμένα: 

 

Η 226η/6-11-2018 απόφαση ΔΣ 

 

 


