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

 

1.1. Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  προμήθεια  των 

κατωτέρω: 

1.2.  Πέμπτη 23-02, κόκκινο σπίτι φύλαξη με έναν φύλακα από 15.00 έως 08.00 

της επομένης για την φύλαξη των υλικών των τηλεοπτικών συνεργείων. 

1.3. Πέμπτη 23-02, 14.00-17.00 στον αποθηκευτικό χώρο στην στροφή του 

Τσεκούρα για την φύλαξη του Καρνάβαλου.   

1.4. Πέμπτη 23-02, 20.00-07.00 της επομένης στο ΤΑΥ για την φύλαξη των 

βεγγαλικών.  

1.5. Παρασκευή 24-02, Αγ. Γοβιού με τρις φύλακες από 20.00 έως 08.00 της 

επομένης για την ρύθμιση των παρκαρισμένων αυτοκινήτων. 

1.6. Παρασκευή 24-02, 20.00-07.00 της επομένης στο ΤΑΥ για την φύλαξη των 

βεγγαλικών.  

1.7. Σάββατο 25-02, στην οδό Αποστόλη με έναν φύλακα από τις 08.00 έως 

18.00. 

1.8. Σάββατο 25-02, 20.00-07.00 της επομένης στο ΤΑΥ για την φύλαξη των 

βεγγαλικών.  

1.9. Σάββατο 25-02, στην οδό Τζιαρτίνη με έναν φύλακα από τις 15.00 ‘εως 

21.00. 

1.10. Κυριακή 26-02, στην παραλία Χαλκίδας (στρογγυλό), τέσσερις 

φύλακες, από τις 14.00 έως 02.00 της επομένης.  

1.11. Δύο επόπτες ασφαλείας από την Παρασκευή 20.00 έως Κ. Δευτέρα 

02.00 με σύνολο ωρών 24 ημερήσιες ώρες και 24 νυκτερινές ώρες.  

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  έχει εκδοθεί : 
α)  η υπ’ αριθ.αποφ. 27/2017..Δ.Σ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με  

(ΑΔΑ:ΨΟ97ΟΚΡΚ-ΝΧΖ) 
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 στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α …Β-117 
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Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω  
μέχρι την 23/2/2017……..  

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. 
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 

 
 Ο Διευθυντής 

 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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