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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  Μςηιλήνη, 9/11/2020   
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Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
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ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                        Ππορ:  Κάζε Δλδηαθεξφκελν 

Γ/λζε: Π. Κνπληνπξηψηνπ 3       

Σαρ. Κσδ: 811 31      

Πιεξνθνξίεο: Μαπξαληψλεο Βι.      

Σει: 2251037394        

Fax: 2251037393          

e-mail: grafiopolitismoumyt@gmail.com 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

  
Ο Γήκνο Μπηηιήλεο πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο 

δαπάλεο κε ηίηιν: «Ππομήθεια εδεζμάηων (ήηοι κοςπαμπιέδερ, μελομακάπονα, 

βαζιλόπιηερ (ηζοςπέκια και κέικ), δίπλερ και θλοςπιών) ζηο πλαίζιο ηων εοπηαζηικών 

εκδηλώζεων ηων Υπιζηοςγέννων και ηηρ Ππωηοσπονιάρ ηος Δήμος Μςηιλήνηρ», 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.145,50 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο ΦΠΑ. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλσηέξσ δαπάλεο έρνπλ εθδνζεί  α) νη ππ’ αξηζ.780/2020 θαη  781/2020 

απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) νη βεβαηψζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.1
α 

ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο 

πίζησζεο κε α/α: 1 γηα ηελ 780/2020 θαη κε α/α:2 γηα ηελ 781/2020. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά κε ππνγξαθή θαη 

ζθξαγίδα ηεο επσλπκίαο ηνπο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν είηε 

για μία είηε για πεπιζζόηεπερ από ηιρ ομάδερ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, φπσο αλαιπηηθά 

εκθαλίδνληαη ζηελ αξηζκ.72/2020 κειέηε ηεο  Γ/λζεο Πνιηηηζκνχ,  Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

,Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

  
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο/αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο ανά ομάδα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  κέρξη θαη ηηο 13:00΄ 

ηεο Παξαζθεπήο ,   13/11/2020.- 

 

Ο θάθεινο ζα αλαγξάθεη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα εμήο: 

ΠΡΟ: Σε Γ/λζε Πνιηηηζκνχ-Γεκνηηθφ Θέαηξν Μπηηιήλεο  

ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ …….(ηίηινο δαπάλεο) 

 

αο γλσξίδνπκε φηη o ανάδοσορ, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

4412/2016 και εθόζον η ανάθεζη ξεπεπνά ηο ποζό ηων 2.500,00 εςπώ σωπίρ ΦΠΑ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ.11 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 

παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 θαη πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

Ν.4605/2019): 
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 α. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 (αληί απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ) εθ 

κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δελ ζπλδξάκνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηελ ππνβνιή απηήο εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) 

ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 

9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) . 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε  ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα (ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο). 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)- (ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο).  

δ. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο (εάλ ν νηθνλνκηθφο       

    θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ) (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016) - (λα έρνπλ εθδνζεί 

    έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο). 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30)  

    εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ). 

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξά ηνπο (ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην έληππν πξνζθνξάο) θαη ηε κειέηε 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη  ζηνλ αξκφδην ππάιιειν θ. Βιάζε Μαπξαληψλε, ζηα ηειέθσλα: 

2251037394, θαμ: 2251037393 θαη e-mail: grafiopolitismoumyt@gmail.com., ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο. 

 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

 

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΑΚΤΡΗ 

 

 


