
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο: «Υγρό ‘ Ε – Ζ seal ’ για την εμφακελωτική μηχανή Pitney 

Bowes τύπου DI380», εκτιμώμενης αξίας 476,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 

οικονομική προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής 

Έκθεσης Δαπάνης, του τμήματος Εισπράξεων και Πληρωμών της Δ/νσης Οικονομικής 

Διαχείρισης, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  σχετική 

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

κεφαλαία γράμματα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για την προμήθεια με τίτλο: 

«Υγρό ‘ Ε – Ζ seal ’ για την εμφακελωτική μηχανή Pitney Bowes τύπου DI380». 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς  την Δευτέρα 16/11/2020 και 

ώρα 15:00.

       Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

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)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 
Τμήμα  Προμηθειών & Διαχείρισης 
Υλικού 
Αρμόδιος : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος
Ταχ.Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου   
Τ.Κ: 152 34                                                                                                        
Τηλ: 213.2023842 - 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Email: promithies@halandri.gr
            g.grigoropoulos@halandri.gr
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 Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης Δαπάνης του τμήματος Εισπράξεων και 

Πληρωμών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.

 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016

2.  Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

του νόμιμου εκπροσώπου.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Έκθεση κα Ξένου Αγαθή Τηλ: 2132023841.   

                    

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
            ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)ΡΟΥΣΣΟΣ
                     και με εντολή αυτού
                    Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                     Τεχνικής Υπηρεσίας 

           
                  ΕΛΕΝΗ  ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ
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