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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ο Δήμος Δεσκάτης προτίθεται να προμηθευτεί 300 μ. καλώδιο 5χ16 mm2 για να το 

χρησιμοποιήσει ως παροχή ηλεκτροδότησης στην Εμποροπανήγυρη. 

Το καλώδιο θα είναι τύπου E1VV-R (ΝΥΥ), κατάλληλο για εξωτερική χρήση, με τάση 

λειτουργίας 600/1000V και επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος 98 Α. 

Η προμήθεια του καλωδίου θα γίνει σε στροφείο για την ευκολότερη χρήση  του και θα 

παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου. 

 

Ενδεικτική τιμή: 10,00 €/μ + ΦΠΑ 24%= 12,40 €/μ, 

Ήτοι: 300μ.*12,40 €/μ= 3.720,00 € (με ΦΠΑ 24%). 

 

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α΄147/08-08-2016) και του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύουν. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρ. 107 του Ν. 4497/17 και το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, όπως 
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ισχύουν, θα πρέπει να μας προσκομίσετε, μαζί με την προσφορά σας, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υ.Δ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν.4605/2019. 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία έκδοσης έως τριών (3) μηνών πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς . 

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων που να 

είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (Ι.Κ.Α. –Ο.Α.Ε.Ε.) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης 

χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 

παρ.2 του Ν.4412/2016)- με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

ε. Εκτύπωση της καρτέλας του μητρώου της επιχείρησης από το taxisnet με ημερομηνία 

έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

στ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (καταστατικό-ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ-ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ με 

ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς -άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως την Πέμπτη 09/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.. 

στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης ή να αποσταλούν στα e-mail:  

dimosdes@otenet.gr και 

kyratsokeram@yahoo.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 

51123-104 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                                                                   Ο Δήμαρχος 
 
 
 
                       Κορδίλας Κ. Δημήτριος 
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