
 

 

  

 

  Ελληνική Δημοκρατία   

     Νομός Ευβοίας 

  Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. 

Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης  

Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας 

Χαλκίδα   8   Φεβρουαρίου  2017 

             Αρ. πρωτ. 338 27178 
 
  

Τμήμα : Οικονομικό  

 Δνση: Φαρμακίδου 15 Χαλκίδα   -ΤΚ 34100 

ΑΦΜ: 997592294 _ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Πληροφορίες: κ. Σωτηρία Πατσουλάκη 

ΤΗΛ. 2221351201 FAX: 2221088930 

email: doappex@gmail.com   

 

  

 

 

  
  

  
  

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016] 
 

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια- υπηρεσία   
των κατωτέρω:  

 
Για ενοικίαση εξέδρας και Suppot για 3 ήμερο εκδηλώσεων. 

Roof Support αλουμινένιου χωροδικτυώματος διαστάσεων 
• 8μ ΠΛΑΤΟΣ x 8μ ΜΗΚΟΣ x 7μ ΥΨΟΣ. Επώνυμου κατασκευαστή με 2 P.A wings για 
κρέμαση συστήματος ήχου συνολικού πλάτους με wing [12m] 
• Ειδικότερα Κατασκευή αλουμινένιου χωροδικτυώματος με 6 πόδια καθαρής επιφάνειας 64 
μ2 και ύψους 7 μ. με σκεπή 2 τμημάτων από μουσαμά και κλήσης 40ο και στα δύο τμήματα 
για την αποφυγή συσσώρευσης υδάτων. Η σκεπή θα πρέπει να είναι  κινούμενη και να 
μπορεί να ανέβει -κατέβει ανά πάσα στιγμή θεωρηθεί αναγκαίο. Οι κολώνες στήριξης θα 
πρέπει να έχουν αντοχή βάρους 1 τόνου έκαστη.  
• 2 Δεξαμενές νερού 1 τόνου για την ασφάλεια του Roof Support. 
 
Εξέδρα Αλουμινίου Nivtec διαστάσεων 8χ8 (65τμ.) με ρυθμιζόμενα πόδια  στο ύψος και 
αντιολισθητική επιφάνια. Με μια σκάλα  και μπάρα αναπήρων. 

 
Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 
α)  η υπ’ αριθ. 11/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(AΔΑ: Ω8ΩΦΟΚΡΚ-

ΖΜΡ)  
β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-82  της 3-2-17. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω  
μέχρι την 13/02/2017 έως τις 15:00 

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: 

 
 

mailto:doappex@gmail.com


α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 Ο Διευθυντής 

 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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