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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, όπως αυτές συντάχθηκαν από 
την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - Τμήμα 
Συντήρησης Έργων & Πολιτικής Προστασίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  
κλειστό φάκελο με οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Καπλάνη 9) έως και 
την ΠΕΜΠΤΗ  25/02/2021 και ώρα 12:00.
Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για υπηρεσία με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Για να γίνει δεκτή η Οικονομική προσφορά, θα πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά (άρθρο 80 παρ.2 και 3 και άρθρο 93 του Ν.4412/2016):

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου εξαμήνου, Εφόσον πρόκειται για:
αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικές(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,
ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) συνεταιρισμούς η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή   Υπεύθυνη Δήλωση ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016. 

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (για εισφορές προσωπικού)σε ισχύ
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για εισφορές ατομικής ασφάλισης) σε ισχύ
5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα η οποία θα αναφέρει “Έλαβα γνώση και συμμορφώνομαι με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική του έκθεση ή την μελέτη της 
υπηρεσίας

6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές.

     
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.ε.ε.

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Καπλάνη 7
Πληροφορίες: Γκούνης Απόστολος
Τηλ. 26513 - 61385
ΦΑΞ 26510 - 74441
Email: promithiesdi@gmail.com
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ         
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