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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  Μστιλήνη,  20/07/2021  
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                 Αριθ. Πρωτ: 22797 
Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Γ/λζε: Π. Κνπληνπξηώηνπ 3            Προς:τ. τόϊκος Α.Δ.Μ.Ι.Κ.Δ.                  
Ταρ. Κσδ: 811 00                                                  Καξαληώλε 1  
Πιεξνθνξίεο: Μαπξαληώλεο Βι.            811 00 Μστιλήνη 
Τει: 2251037394        
Fax: 2251037393          
e-mail:grafiopolitismoumyt@gmail.com 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο έρνληαο ππόςε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ 
παξ.3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηα άξζξα 
50 θαη 53 ηνπ Ν.4782/2021 ελδηαθέξεηαη γηα ηελ «’Δθδνζε αληηηύπσλ (16 
ζειίδσλ/ έθαζην)θαη αθηζώλ , κε ην πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ Λεζβηαθνύ 
Καινθαηξηνύ 2021» 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 
 
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο 
ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016,παξαθαινύκε ,καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα 
παξαθάη5σ δηθαηνινγεηηθά: 
1. α. Υπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε 
θπζηθνύ πξνζώπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε 
πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016.Η 

ΓΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ :   ΔΚΓΟΗ ΑΝΣΙΣΤΠΩΝ(16 ΔΛΙΓΩΝ 
ΔΚΑΣΟ) KAI ΑΦΙΩΝ  ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΣΟΤ ΛΔΒΙΑΚΟΤ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΤ 2021 

Α/
Α 

ΟΜΑΓΔ   
Γαπάνη €  (με ΦΠΑ 17%) 

1  ΔΚΓΟΗ ΑΝΣΙΣΤΠΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ  

  
3.300,00 

2 ΑΦΙΔ  ΣΔΑΡΩΝ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 
200Υ2.498 € 

499,60 

3 ΑΦΙΔ 120 Υ 1,67 € 200,40 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 3.418,80  

 ΦΠΑ 17%  581,20 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ   4.000,00 
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ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην 
πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηό. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά: α) ζηηο 
πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ 
θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 
ηνπο δηαρεηξηζηέο,  
2.Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα 
3.Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 
4.Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα Ννκηθό Πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ(άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016) 
Με βάζεη ηα αλσηέξσ, θαιείζηε  κέρξη θαη ηελ Τξίηε, 27 ε Ινπιίνπ 2021 θαη  
13:00’ ,λα ππνβάιιεηαη ε λα απνζηείιεηε κε email ή ΦΑΦ έγγξαθε πξνζθνξά 
κε ζθξαγίδα θη ππνγξαθή ηεο εηαηξείαο ζαο, θαζώο θαη ηελ ζπλνιηθή ακνηβή 
ζαο. 
                                                      Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 

 
 
                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΑΚΤΡΗ 

 


