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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Μυτιλήνη 15/11/2017 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ    Αριθ. Πρωτ.:  70736 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη      

Πληροφορίες: Φ. Ζουριδάκης        

Τηλ: 2251350565        

Fax: 2251350510          

e-mail: promithies@mytilene.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

της «Προμήθειας διαφόρων υλικών λόγω εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την 

ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-06-2017 στο Δήμο Λέσβου», με κριτήριο τη 

συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ανά ομάδα ή στο σύνολο, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 19.658,00 ευρώ συν του αναλογούντος ΦΠΑ, βάσει της 181/2017 

Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

912/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 

παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια 

μέχρι τις 14:00΄ της Δευτέρας 20/11/2017. 

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, 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, υποχρεούται να μας αποστείλει τα 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) 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  

νομίμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται 

παραπάνω. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 


