
   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αγία Παξαζθεπή 14/10/2019 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ    Αξηζ. πξση. :  28206 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πιεξ.:   Σζακαιίθα Αλαζηαζία 
Σει.:   213 2004 548 
E-mail:   a.tsamalika@agiaparaskevi.gr  

 
 
ΠΡΟ : ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Ο Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα πξνρσξήζεη ζηε «προμήθεια χρωμάτων – μικροϋλικών» (CPV 

24200000-6, K.Α. 30.6662.55) πνπ ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Σκήκα 

Έξγσλ Τπνδνκήο, πνζνύ 17.393,67 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

Παξαθαινύκε όζνη ελδηαθέξνληαη λα απνζηείινπλ ζε θιεηζηό θάθειν ζρεηηθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε 52/2019 ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Σκήκαηνο Έξγσλ Τπνδνκήο ζη1ο 18/10/2019. 

ε πεξίπησζε πνπ θεξπρζείηε αλάδνρνο παξαθαινύκε πξηλ ηελ αλάζεζε, λα πξνζθνκίζεηε ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

     α. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

     β. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016). 

     γ. Τπεύζπλε Γήισζε σο  απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 εθ κέξνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ηελ 

ππνβνιή απηήο εθ κέξνπο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ όπσο απηόο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ Λ. 

4412/2016. 

Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο:  

αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ 

εηαηξεηώλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, όπνπ ζα 

αλαθέξνληαη κέζα ζε απηή νλνκαζηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο θαη ζα ζπλνδεύεηαη από 

έγγξαθν εθπξνζώπεζεο ηνπ ΓΔΚΖ ησλ ηειεπηαίσλ 30 εξγάζηκσλ εκεξώλ,  

ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όπνπ ζα αλαθέξνληαη κέζα ζε απηή νλνκαζηηθά κε ηα ζηνηρεία 

ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο θαη ζα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν εθπξνζώπεζεο ηνπ ΓΔΚΖ ησλ ηειεπηαίσλ 30 

εξγάζηκσλ εκεξώλ. 
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     ε. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ (άξζξν 93 ηνπ Λ.4412/2016). 

 

Ο Γήκαξρνο  

       

 ΒΑΗΙΔΗΟ . ΕΟΡΚΠΑ 

υν. : Κειέηε 52/19  


