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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») 
Αριθμ. Πρόσκλησης 26/2019 

 
Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «προμήθεια  και τοποθέτηση 

κλιματιστικών μονάδων για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας, έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

633/2019απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για 

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 301, με Κ.Α. 10-6662. 

Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη 

τεχνική μελέτη. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  

αντλίας για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 

Ιωαννιτών μέχρι την Τρίτη 11/6/2019, στις 11.00π.μ. και το άνοιγμα των προσφορών 

θα γίνει την ίδια μέρα στις 12.00μ.μ.μ.. 

Ειδικότερα: 1) Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται  με κεφαλαία γράμματα  

  α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:. «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τους Δημοτικούς 

Λαχανόκηπους του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». 

 Για την με αριθ. πρόσκληση αριθμ. 26/2019. 

  β) Tα στοιχεία του αποστολέα 

2) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει:  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

 



3) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικά και 

ολογράφως. 

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, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση βάσει της παραγρ.7 αγ 

άρθρο 43 Ν.4605/2019. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

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

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σύμφωνα με την 

παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σύμφωνα με την 

παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και άρθρου 80 παραγρ.2 του 

Ν.4412/2016. 

δ. Πιστοποιητικό γενικού εμπορικού μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. ή του οικείου επιμελητηρίου 

και να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του σύμφωνα με 

την παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                        

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

Συνημμένα: 
Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 4174/5-6-2019. 
 
 


