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Αξηζκ. Πξση:1248  

ΠΡΟΘΙΖΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 (παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε γ’) θαη ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/16), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηα άξζξα 50 θαη 

53 ηνπ Ν. 4782/2021, ν Γήκνο Βόιβεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθύγεη ζηελ διαδικαζία 

διαπραγμάηεσζης τωρίς προηγούμενη δημοζίεσζη γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) 

ΜΗΝΔ», πξνϋπνινγηζκνύ 7.045,32€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (13%), θαιεί θάζε 

ελδηαθεξόκελν, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν λα εθδειώζεη ελδηαθέξνλ άκεζα ππνβάιινληαο 

ζρεηηθή έγγξαθε πξνζθνξά ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 1/2022 επηζπλαπηόκελε 

κειέηε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνζηαιεί 

ππόςε ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γήκνπ, Σηαπξόο 

Θεζζαινλίθεο Τ.Κ. 57014. 

Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ επηζπλαπηόκελε ππ’ αξ. 1/2022 κειέηε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ζπκπιεξσκέλε ηελ επηζπλαπηόκελε ππεύζπλε δήισζε 

πεξί δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

Δπίζεο 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 πξνζθνκίζεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α.  Απόζπαζμα Ποινικού Κηηρώοσ  

Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο 

(Δ.Π.Δ.) θαη Πξνζσπηθώλ Δηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο 

πεξηπηώζεηο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

β. Φορολογική Δνημερόηηηα 

γ. Αζθαλιζηική Δνημερόηηηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Σα νομιμοποιηηικά έγγραθα ηης εηαιρίας ζας. 

Γηα θάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Τκήκα 

Πξνκεζεηώλ, ηει.: 23973 30220 & 30221, fax: 23970 65600, email: 

promithies.dimosvolvis@gmail.com  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Ο ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ 

ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ &  ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ                   

ΛΗΘΟΙΑΟ ΠΑΛΣΑΕΗΓΖ 
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