
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης 

 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6167 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, αρ.1 / ΛΑΡΙΣΑ / 41222 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Συντάκας Κώστας 
- Τηλέφωνο: 2413 500278 
- Ηλ. ταχυδρομείο: hm@larissa-dimos.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.larissa-dimos.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
“Συντήρηση πυροσβεστήρων (αναγομώσεις) δημοτικών εγκαταστάσεων” 
 Cpv : 50413200-5   
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  6167 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 18210/18-05-2018 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
(Τυποποιημένο έντυπο) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
α/α Δικαιολογητικά Άρθρο Ναι Όχι 
1 Βεβαίωση εγγραφής στα επαγγελματικά, εμπορικά ή 

βιομηχανικά/βιοτεχνικά μητρώα του        αντίστοιχου Επιμελητηρίου.  
 

11.1   

2 Υπεύθυνη Δήλωση (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) 
 

11.2   

3 Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας εκτέλεσης εργασιών  σε αντίστοιχο 
αντικείμενο (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του προτύπου ΕΝ ISO 9001 : 2008 ή άλλο ισοδύναμο). 
 

11.3   

4 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

11.4   

5 Φορολογική ενημερότητα. 
 

11.5   

6 Ασφαλιστική ενημερότητα 
 

11.6   

7 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  
 

11.7   

8 Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  283,00 ευρώ.  
 

11.8   

9 Υπεύθυνη Δήλωση (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) Αρμόδιου 
Ατόμου 

11.9   

10 Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου 
 

11.10   

11 Άδεια λειτουργίας για Εργαστήριο επανελέγχου & αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης ή απαλλαγή από υποχρέωση εφοδιασμού 
με την άδεια λειτουργίας. 
 

11.11   

12 Άδεια λειτουργίας για κέντρο (Εργαστήριο) επανελέγχου & αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων υψηλής πίεσης. 
 

11.12   

13 Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης 
εταιρείας περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης 
 

11.13   

14 Πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου 
φιαλών υψηλής πίεσης 
 

11.14   

 
Ημερομηνία υποβολής προφοράς, τόπος, υπογραφή και σφραγίδα 

 
 
 
 
 
 



Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  
 

Στήριξη Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής. 

[        ] Ναι        [        ] Όχι 

 
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό τυποποιημένο έντυπο και τα αντίστοιχα αναλογούντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής (άρθρο 11) του φορέα στις ικανότητες του οποίου προτίθεστε να στηριχτείτε, πλην της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, την οποία προσκομίζει ο βασικός προσφέρων στο όνομα του 
οποίου και εκδίδεται. 

 
 
 
 

Πληροφορίες σχετικά με τις ενώσεις οικονομικών φορέων 
 

Τρόπος συμμετοχής Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους. 

[        ] Ναι        [        ] Όχι 

 
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό τυποποιημένο έντυπο και τα αντίστοιχα αναλογούντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής (άρθρο 11) του φορέα με τον οποίο προτίθεστε να συμπράξετε.  

 
 

Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και 
τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμου Λαρισαίων,  προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο τμήμα Η/Μ της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων του παρόντος παραρτήματος  για τους σκοπούς της ανάδειξης αναδόχου των 
υπηρεσιών “Συντήρηση πυροσβεστήρων (αναγομώσεις) δημοτικών εγκαταστάσεων” 
 
 
 

Ημερομηνία υποβολής προφοράς, τόπος, υπογραφή και σφραγίδα. 


