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ΠΡΟΚΛΗΗ 
        

Θζμα:  Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου και χαρτικών υλικών εργοθεραπείας, για τις ανάγκες του τμήματος 
εργοθεραπείας του Δημοτικοφ Γηροκομείου Χανίων. 
 

ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Ζχοντασ υπόψθ: 

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του N.3852/07-06-10 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018 τ. Α’). 

 Σθν υπ’ αρικμό Α-165/2022 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με κζμα τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν 
δζςμευςθ και διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ ποςοφ 1.100,00 € εισ βάροσ του Κ.Α. 10-6481.006, του προχπολογιςμοφ 
ζτουσ 2022 και 697,00 € ςαν ςυνεχιηόμενθ δαπάνθ για το ζτοσ 2023. 

 Σθν υπ’αρίκ. 1374/04-07-2022 τεχνικι ζκκεςθ τθσ υπθρεςίασ 

 Σισ ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων που επιβάλλουν τθν ανωτζρω δαπάνθ. 
 

Α ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
να υποβάλετε οικονομικι προςφορά για τθν «Προμικεια ειδϊν βιβλιοπωλείου και χαρτικϊν υλικϊν εργοκεραπείασ, 
για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ εργοκεραπείασ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
1.797,00 € (912,00€ Σμιμα 1-Σεχνικισ Ζκκεςθσ και 885,00€ Σμιμα 2-Σεχνικισ Ζκκεςθσ αντίςτοιχα) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%. 

Κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν ςτο πρωτόκολλο του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων ζωσ και τθν Σρίτθ, 
16/08/2022. 
Η οικονομικι προςφορά, κα πρζπει να ςυνοδεφεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

1. Τπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντα που να αναφζρει «υμμορφϊνομαι με του όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που κζτει το Δθμοτικό Γθροκομείο Χανίων για τθν προμικεια ειδϊν βιβλιοπωλείου και 
χαρτικϊν υλικϊν εργοκεραπείασ, για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ εργοκεραπείασ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου 
Χανίων». 
 

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου τελευταίου τριμινου. Εφόςον πρόκειται για εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 
(Ε.Π.Ε.) και προςωπικζσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ τθσ εταιρείασ και εφόςον 
πρόκειται για ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά ςτον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου και εν γζνει, εκ μζρουσ του νόμιμου εκπροςϊπου όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτ. 
79Α του Ν. 4412/2016 ι Τπεφκυνθ διλωςθ που κα αναφζρει ότι δεν υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν4412/2016 για τα 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό (άρκρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016). Η υπεφκυνθ 
διλωςθ υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα ςε περίπτωςθ φυςικοφ και νομικοφ προςϊπου. 
 

3. Φορολογικι ενθμερότθτα.  
 

4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για κφρια και επικουρικι αςφάλεια (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
Επιςθμαίνεται ότι ςτισ ατομικζσ επιχειριςεισ πρζπει να προςκομίηεται και θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για το 
προςωπικό που απαςχολείται κακϊσ και θ προςωπικι αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του εργοδότθ.  
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5. Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και εκπροςϊπθςθσ του  νομικοφ 

προςϊπου (άρκρο 93 του Ν.4412/2016).    
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 

 
 

ΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 

 

Επιςυνάπτονται: Σεχνικι ζκκεςθ – ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
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