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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Καλαμάτας 

2. Την 10/2021 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 
23.455,59 €  

3. Την εργασία  με τίτλο: Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης  λιμένα 
Καλαμάτας με Κ.Α. : 10.6277.01 με προϋπολογισμό 16.614,36 € για το έτος 2021 
και 6.841,23 για το έτος  2022 και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Λιμενικού ταμείου 

Σύμφωνα με τα παραπάνω:  

Προσκαλούμε: 

 

Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εργασία : 
Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης  λιμένα Καλαμάτας με Κ.Α. : 10.6277.01 με 

προϋπολογισμό 23.455,59 € και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Λιμενικού ταμείου 

1. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Καλαμάτας (μέχρι την 07/04/2021 και ώρα 13:00μμ) (στην 
υπηρεσία, με όποιο πρόσφορο τρόπο, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς) στο 
γραφείο του προέδρου στην δ/νση : Μιαούλη 30 - Καλαμάτα 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την Δ/νση 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων, τον κ. Παχή Λεωνίδα Μ.Sc. 
Γεωπόνο ΤΕ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ 27213 60740. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: όσοι αποδεδειγμένα εκτελούν εργασίες συντήρησης  
χώρων πρασίνου και διαθέτουν  πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ ή ΤΕ Δασολόγου και Δασοπόνου. 

Έντυπο προσφοράς : Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί 
αριθμητικώς και ολογράφως και θα τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα 
αναγράφεται ο τίτλος της παροχής εργασίας,  τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και 
αντίγραφο του πτυχίου του.  

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. 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. 
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β. Φορολογική ενημερότητα 

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

δ. Όσα αναφέρονται στη σχετική μελέτη, στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
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