
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια, «Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων για το έτος 2019», προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 150/19 μελέτης της υπηρεσίας, 

όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  σχετική προσφορά για την ανωτέρω 

υπηρεσία,  στο πρωτόκολλο του Δήμου, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία 

γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το Τμήμα Αυτεπιστασίας της τεχνικής Υπηρεσίας, για την υπηρεσία με 

τίτλο «Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2019»,  έως και 

την Παρασκευή 6/12/2019 και ώρα 15:00. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει :  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να 

δηλώνετε ότι :  

 Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του  ν. 4412 /2016  

(περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) 

 Το προσωπικό που εργάζεται διαθέτει κατά την τελευταία πενταετία εμπειρία στην 

κατασκευή ή συντήρηση ή επίβλεψη παρόμοιων εργασιών  (εργασίες εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου)  

2. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου) 

Μαζί με τον φάκελο της προσφοράς, 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 

καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου -τελευταίου τριμήνου 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) 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. 
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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  κα Αντωνίου Ελένη   

 

           
 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Συμεών (Σίμος) Ρούσσος 
Με εντολή αυτού  

Η αντιδήμαρχος Τ.Υ.  
 

 

 
Έλενα Χριστούλη  


