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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη Τποβολόσ Προςφορϊσ για την ςύναψη δημόςιασ ςύμβαςησ με τύτλο: "Προμήθεια γραφείων, 
καρεκλών, τραπεζίων, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιςτικών, κουρτινών, μικροεπίπλων, ντεξιον κ.λ.π". 
 

 
ασ προςκαλούμε για την υποβολό προςφορϊσ, με τη διαδικαςύα του άρθρου 118 του Ν. 4412/16,  όπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, ςύμφωνα με  την ςχετικό α) απόφαςη με  αριθ. 518/04-
08-2021 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ, με ΑΔΑΜ: 21REQ009032682 και β) η βεβαύωςη τησ αν. Προώςταμϋνησ τησ 
Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών για την ύπαρξη διαθϋςιμου ποςού, τη ςυνδρομό των προώποθϋςεων τησ παρ. 1α  
του ϊρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δϋςμευςη ςτο οικεύο Μητρώο Δεςμεύςεων τησ αντύςτοιχησ πύςτωςησ, για την 
ανϊθεςη τησ Προμόθειασ με τύτλο: "Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, τραπεζίων, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, 
φωτιςτικών, κουρτινών, μικροεπίπλων, ντεξιον κ.λ.π", ςτον Κ.Α.  10.7133.0002 του προώπολογιςμού οικ. ϋτουσ 
2021. 
 

Η Προμόθεια κατατϊςςεται ςτον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 39131100-0. 

 

Η Προμόθεια θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, αποκλειςτικϊ βϊςει 

τιμήσ, η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ (χαμηλότερη τιμό) για το ςύνολο όλων των ειδών τησ 

προμόθειασ. 

  

Η προςφορϊ πρϋπει να πληρού ςτο ςύνολό τησ,  τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ αριθ. 10/2021 μελϋτησ,  ενδεικτικού 

προώπολογιςμού: 7.822,62 ευρώ,  ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ ΥΠΑ 17%. 

 

Σόποσ παρϊδοςησ ειδών Προμόθειασ: Δόμοσ Μυτιλόνησ, Ελ. Βενιζϋλου 13-17 Μυτιλόνη. 

 

 

Κατάθεςη προςφορών:  

 

Καταληκτικό Ημερομηνύα & Ώρα Τποβολόσ Προςφορών: η 08-10-2021 ημέρα Παραςκευή και ώρα 14:30. 

 

Η κατϊθεςη των προςφορών γύνεται αποκλειςτικϊ με τουσ παρακϊτω τρόπουσ: 

 

1. Eύτε αυτοπροςώπωσ,  

2. Eύτε από νόμιμο εκπρόςωπο,  

3. Eύτε ταχυδρομικϊ (ςφραγύδα ταχυδρομεύου), κατόπιν ενημϋρωςησ ςχετικϊ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για 

    την αποςτολό,  

4. Eύτε με υπηρεςύα ταχυμεταφορϊσ (ημερομηνύα αποςτολόσ -voucher), κατόπιν ενημϋρωςησ ςχετικϊ 

    τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για την αποςτολό.  

 

Δ/νςη Δόμου Μυτιλόνησ: Ελ. Βενιζϋλου 13-17, Μυτιλόνη Σ.Κ 81132. 

 

Οι εκπρόθεςμα υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ δε θα ληφθούν υπόψη. 

 



 

 

Προσ απόδειξη τησ μη ςυνδρομήσ των λόγων αποκλειςμού από διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων των 

παρ.1 και 2 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προςφορά ςασ, να μασ αποςτεύλετε τα 

παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [να ϋχει εκδοθεύ τρεύσ (3) μόνεσ πριν την υποβολό του] ή   Τπεύθυνη δήλωςη εκ 

μϋρουσ του οικονομικού φορϋα, ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού 

τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 73  του Ν.4412/2016. ε περύπτωςη νομικού προςώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δόλωςη υποβϊλλεται εκ μϋρουσ του νομύμου εκπροςώπου, όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 

Η υποχρϋωςη αποκλειςμού οικονομικού φορϋα εφαρμόζεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε 

αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 

οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. Η υποχρϋωςη του 

προηγούμενου εδαφύου αφορϊ:  

α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ, ό 

β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα ςύμβουλο, τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου, καθώσ 

και τα πρόςωπα ςτα οπούα με απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου ϋχει ανατεθεύ το ςύνολο τησ διαχεύριςησ και 

εκπροςώπηςησ τησ εταιρεύασ, ό 

γ) ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου, ό 

δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τον κατϊ περύπτωςη νόμιμο εκπρόςωπο. (ϊρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016 και ϊρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

β.  Υορολογική ενημερότητα. 

 

γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα (ϊρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ (β και γ) γύνονται αποδεκτϊ εφόςον εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ τουσ, ϊλλωσ, ςτην 

περύπτωςη που δεν αναφϋρεται χρόνοσ ιςχύοσ,  εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ. 

(ϊρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με την παρ.7αδ του ϊρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

δ. Τπεύθυνη δήλωςη περύ μη επιβολόσ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα τησ κύρωςησ του οριζόντιου αποκλειςμού, 

ςύμφωνα τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ.  (ϊρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 23 

του Ν.4782/2021). 

 

Σα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ (β και γ) γύνονται αποδεκτϊ εφόςον εύναι εν ιςχύ κατά το χρόνο υποβολήσ τουσ, ϊλλωσ, 

ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται χρόνοσ ιςχύοσ,  εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολό 

τουσ.  

 

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηςησ και παραςτατικϊ εκπροςώπηςησ (εϊν ςυμμετϋχει με αντιπρόςωπό του) 

(ϊρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

 

ςτ.  Πιςτοποιητικό εγγραφήσ ςτο Επιμελητόριο. 

 

ζ. Τπεύθυνη δήλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 Ν. 1599/1986 ςτην οπούα θα δηλώνετε ότι ςυμφωνεύτε και αποδϋχεςτε 

πλόρωσ τουσ όρουσ τησ αριθ. 10/2021 μελϋτησ και ότι τα εύδη που θα προμηθεύςετε ςυμμορφώνονται με τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ που αναφϋρονται ςε αυτό. 

 

η. Τπεύθυνη δήλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/86, ςτην οπούα θα δηλώνει ότι τηρεύ τισ υποχρεώςεισ που 

απορρϋουν από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περύ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και 

εργατικόσ νομοθεςύασ. 

 

Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ γίνονται αποδεκτέσ εφόςον έχουν ςυνταχθεί μετά την κοινοποίηςη τησ παρούςασ 

πρόςκληςησ. 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/


 

 

 

Η Απόφαςη Ανϊθεςησ θα κοινοποιηθεύ ηλεκτρονικϊ ςτον Ανϊδοχο οικονομικό φορϋα, μαζύ με ςχετικό ςύμβαςη (εφόςον 

απαιτεύται).  

 

H Μελϋτη και το ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ εύναι αναρτημϋνα ςτο διαδύκτυο: http://mytilene.gr/ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ θα μπορούν να υποβϊλλουν ερωτόματα ςτον Τπϊλληλο του Σμόματοσ 

Προμηθειών:  Μαρύνοσ Αντωνϋλλοσ, ςτοιχεύα επικοινωνύασ: E-mail: promithies@mytilene.gr, και Σηλ: 22513 50516. 

 

 
 
 

 
Ο  

ΔΗΜΑΡΦΟ  
 
 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ 
 

http://mytilene.gr/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

