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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για τη  «Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων  της Παιδικής Εξοχής 

Μπούκας συμπεριλαμβανομένου και την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  » 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 7.100,00 # 

 
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως 

ισχύουν σήμερα 
4. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια των υλικών για τις  υδραυλικές εγκαταστάσεις των 

κτιρίων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας   
5. Την εξειδικευμένη πίστωση  που έχει γραφτεί στον Κ.Α. 15-6262.001 Συντήρηση  και 

επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 
6. Το από 5-9-2017 αίτημα ( ΑΔΑΜ 17REQ001927536 ) 
7. Η αριθμ 137/11-9-2017  απόφαση της Ο.Ε. με την οποία έχει εγκριθεί και διατεθεί η 

πίστωση (ΑΔΑΜ 17REQ001966833)  
8. Την αριθμ. Α 658/11-9-2017 Απόφαση  Ανάληψης Πίστωσης (ΑΔΑ: 7ΣΛΨΩΨΞ-ΞΑΤ)  
9. Την άμεση ανάγκη για τη συντήρηση της Παιδικής Εξοχής (κατασκήνωσης ) Μπούκας  
10. Την έλλειψη απασχόλησης υπαλλήλου με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου 
11. Τις από 5-9-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 
12. Την αριθμ. 453/2017 (αριθμ πρωτ. 13777/9-10-2017) απόφασης Δημάρχου για την  έγκριση 

των Τεχνικών Προδιαγραφών  (AΔΑ:7Θ5ΡΩΨΞ-02Π) 
 
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την Οικονομική προσφορά σας για τη «Συντήρηση των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων  της Παιδικής Εξοχής Μπούκας 
συμπεριλαμβανομένου και την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  » 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: # 7.100,00 # σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η 

υπηρεσία και έχουν αναρτηθεί (ΑΔΑ: 7Θ5ΡΩΨΞ-02Π) 
 
Η προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τη Παρασκευή  20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00. 
  
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, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η 



υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 
 
 

Γενικός Γραμματέας  
 
 

Γεώργιος Αλπός 


