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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την « Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου έτους 

2017 συνολικής ενδεικτικής αξίας  #12.100,00 € # » 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων )  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Την τήρηση των  διατάξεων  των άρθ. 1& 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 & 58 του 

Ν. 3852/2010 
6. Την εξειδικευμένη πίστωση  που έχει γραφτεί στους Κ.Α. εξόδων 20-6061 (7.000,00 €), 25-

6061.001 (600,00 €), 25-6061.002 (300,00 €), 30-6061 (3.000,00 €), 35-6061 (1.000,00 €) 
και 70-6061 (200,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2017  

7. To πρωτογενές αίτημα  ΑΔΑΜ: 17REQ002046902 
8. Την αριθμ 167/11-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

πίστωση   (Έγκριση ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:17REQ002250098)  
9. Την αριθμ. Α 721, 722,723,724,725,726 /11-10-2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  
10. Την αριθμ 5/2017 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος , καθαριότητας & Πρασίνου  
11. Την αριθμ. 533/2017 (αριθμ πρωτ. 15904/16-11-2017) απόφασης Δημάρχου για την  έγκριση 

της  μελέτης (AΔΑ: Ψ697ΩΨΞ-7ΝΠ) και τη διενέργεια της διαδικασίας με απευθείας 
ανάθεση 

 
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την Οικονομική προσφορά σας για τη « Προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου έτους 2017 συνολικής ενδεικτικής 
αξίας  #12.100,00 € # »  σύμφωνα με την μελέτη  που συνέταξε η αρμόδια  υπηρεσία και έχουν 

αναρτηθεί στο διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ697ΩΨΞ-7ΝΠ) 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή  24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 σε κλειστό 
φάκελο μαζί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές- φωτογραφίες  για κάθε είδος (Η υπηρεσία δύναται να 
ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις ) . 
  
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 


