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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020. 

 

 

    Ο Δήμος Παιανίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε Δημόσια Κτίρια έτους 2020 του Δήμου 

Παιανίας». 

 Η ανωτέρω προμήθεια περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ.37/2020 μελέτη που έχει 

συνταχθεί από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με ΑΔΑΜ: 20REQ007703508. 

 Η συνολική δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των 20.000,00ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 

24.800,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7135.008 του 

προϋπολογισμού του Δήμου με τίτλο : “Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε 

δημοτικά κτίρια ”. 

 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Δήμου Παιανίας (Καραολή & Δημητρίου 38Α, 19002 Παιανία) τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι 

την Παρασκευή 04/12/2020 και ώρα 10:00π.μ. 

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη συνολική τιμή). Η 

προσφορά του θα πληρεί τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 Η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με απόφαση 

Δημάρχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την παρ.9 του άρθρου 107 του  

Ν.4497/2017. 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73, της παρ.2 & 3του άρθρου 80  του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
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 Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 & 74 του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 
μέρους του νομίμου 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.4605/2019). 

 Φορολογική ενημερότητα.  

 Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Οικονομική προσφορά. 

 Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών. 

 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα  ότι η προσφορά συντάχθηκε  σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας  αριθ.37/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 

 

 
Οι συμμετέχοντες μπορούν υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών του 

προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης (όχι μέρος τους). 
 

   
 
                                                                                                  Η Γενική Γραμματέας  
   

 

 Κα Φωτεινή Τολούδη 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/

