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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Σπάρτης
Προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Απολύμανση χώρων με το
πέρας της εμποροπανήγυρης», που θα πραγματοποιηθεί στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά
του Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους έως τις
18 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης – Μαγούλα, μαζί με τα παρακάτω
δικαιολογητικά:


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.


Φορολογική Ενημερότητα



Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Αναλυτικά: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας). Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με
οποιαδήποτε
σχέση
εργασίας
στην
επιχείρηση
του
συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση
του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση.

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν
αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα παλαιό Δημαρχείο), ΤΚ
23100, Τηλ:2731361125.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σπάρτης, β) στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Συνημμένα:
-13/2017 Μελέτη
-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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