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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

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

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται ,δυνάμει των  διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 περί προσφυγής στην 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση παράγραφος 2β(αα) σύμφωνα με την οποία « 
τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα όταν στόχος 
της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης» , να 
αναθέσει την κατωτέρω προμήθεια: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

 15-6114.001 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
 

   

  

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΤΑ 
ΓΑΪΤΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ» ΣΤΗΝ 
ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
 

ΥΠΗΡ 1  

 

Η ανώτερη αποδεκτή τιμή ανέρχεται στα 3.224,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

  Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 
α)  η υπ’ αριθ. 8/6-2-2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
 
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-92 

 
Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε άμεσα την οικονομική σας προσφορά   
 
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,  
αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Πιστοπόιηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων (Φορολογική ενημερότητα 

είσπραξης χρημάτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή κατάσταση οφειλών σε ρύθμιση και 
οφειλών εκτός ρύθμισης από Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET)   

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  EΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών  σε φορείς 
Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 
  

Ο Διευθυντής 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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