
                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για 

την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια για φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη,  παιδαγωγικό 

και ψυχαγωγικό υλικό» ως ειδικότερα περιγράφεται στην Α.Μ. 172/2019 της Δ/νσης Οικονομικής 

Διαχείρισης, συνολικής δαπάνης 22.062,15€ συμπ/νου Φ.ΠΑ. 24%.  

  Καλείσθε όπως αποστείλετε πρωτοκολλημένη και σε κλειστό φάκελο την οικονομική 

προσφορά σας με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία 

γράμματα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τίτλο: «Προμήθεια για φωτοαντιγραφικό χαρτί, 

γραφική ύλη,  παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό», στο οικείο πρωτόκολλο του Δήμου σε 

κλειστό φάκελο έως και την Δευτέρα  23/12/2019 και ώρα 15:00. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει σε χωριστούς φακέλους τα κάτωθι: 

Α. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς με: 

 Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου  εκπροσώπου) 

επισυνάπτεται «έντυπο οικονομικής προσφοράς» στην Μελέτη ΑΜ. 172/2019  

Β. Φάκελο Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών με: 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι : «Τηρώ τις υποχρεώσεις 

μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας)»  

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί 

με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης 

 Ειδικότερα για την ομάδα Γ επί ποινή αποκλεισμού όσα αναφέρονται  στις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης Α.Μ. 172/2019. 

Επιπλέον, 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, θα καταθέσουν στο φάκελο 

προφοράς τα ακόλουθα:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση  :Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 
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Εισηγητής : Μπογέας Μιχαήλ 
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Α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας 

θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  οι λόγοι 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/20161. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. 

υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α  του ν. 

4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε  αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους  λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα   

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Β. Φορολογική ενημερότητα 

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα 

Δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νoμίμου 

εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη κ. Μπογέα Μιχαήλ  τηλ: 2132023843-844 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

και με  εντολή αυτού 

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 

                                                
1«Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του παρόντος.».  (Παρ.9 εδ.2  του άρθρου  80  του ν. 4412/16  (προστέθηκε με το άρθρο 

43 του ν. 4605  ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’). 


