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 Θέμα: “Πρόσκληση – ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για προμήθεια « Υλικά υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού & εμβολίων για τον Δήμο και το ΝΠΔΔ ( Ο.Π.Α.Π)».

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ. αριθ. πρωτ. 25996/ 11-10-2021 Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκαν  οι 
τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας / προμήθειας “« Υλικά υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού & 
εμβολίων για τον Δήμο και το ΝΠΔΔ ( Ο.Π.Α.Π)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με 
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την  26/10/2021. 
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. Ποινικό Μητρώο  ή  Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 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. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 
7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. εκπροσώπησης, εκτός ατομικής εταιρείας.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β, γ και δ)  γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

       Μπέλλος Χαράλαμπος
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