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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Νόµος 4412/2016 αρθ.118 και 120 παρ.3)

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται για την προµήθεια µιας κεφαλής για την επισκευή
αεροσυµπιεστή αέρος του συνεργείου επισκευής και συντήρησης.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρο 118 Ν. 4412/16
H Τεχνική περιγραφή που αφορά στην παραπάνω προµήθεια είναι αναρτηµένη στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου www.pireasnet.gr.
Η δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1000,00€ συµπ/νου
ΦΠΑ 24%.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το

τµήµα επισκευής και

συντήρησης εξοπλισµού οχηµάτων και µηχανηµάτων τηλ. 2104101377 καθώς και µε το
τµήµα Προµηθειών & Υπηρεσιών στο 2132022107.
Σας παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε άµεσα την οικονοµική προσφορά σας, µαζί
µε την υπεύθυνη δήλωση που σας επισυνάπτουµε συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη.
Τη φορολογική και ασφαλιστική θα προσκοµίσει ο ανάδοχος της προµήθειας πριν
την έκδοση της Απόφασης της Ανάθεσης.

Η Προϊσταµένη

Σωτηροπούλου Σταυρούλα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

ΑΦΜ:

∆.Ο.Υ.:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδροµείου (Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

∆εν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ηµεροµηνία:

……….201…
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

