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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΚΑΔΙΜΕ» 

 

 

Η ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ  έχοντας υπόψη: 

1. Τον προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ έτους 2018 στους Κ.Α.15-6261.001 

για «προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για συντήρηση Γηπέδου και 

ΚΑΠΗ», Κ.Α. 156635.001 για «προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για 

διαγράμμιση Δημοτικού Σταδίου» και Κ.Α. 15-6662.004 για «προμήθεια 

χρωμάτων και λοιπών υλικών για συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Ψαχνών» 

2. Την υπ. αρ. 40/2018 μελέτη των υπηρεσιών της ΔΗΚΑΔΙΜΕ. 

3. Το υπ’ αριθμ.: 1150/06-09-2018 (18REQ003663145) πρωτογενές αίτημα 

της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1170/2018 

Έγκριση Αιτιολογημένου Αιτήματος Πραγματοποίησης Δαπάνης της 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ (ΑΔΑ: ΩΔ5ΛΟΕΙΔ-ΩΑΙ), 

4. Την υπ’ αριθμ. Α-186/1078/27-08-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ: ΩΗΖΠΟΕΙΔ-Φ59), 

5. Την ανάγκη της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ για την εν λόγω προμήθεια. 

 

πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 40/2018 
επισυναπτόμενης μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της 

ΔΗΚΑΔΙΜΕ  μαζί με την τεχνική μελέτη.  

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της ΔΗΚΑΔΙΜΕ, ημέρα Παρασκευή 21/09/2018 έως και τη Δευτέρα 

24/09/2018 και ώρα 08:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε 

ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ στη διεύθυνση, Αβάντων 12, 

Τ.Κ. 34400 Ψαχνά. 

 

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση 

απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα 

πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφoνται τα εξής:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ  

 
Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» 

Ελληνική

http://www.ddm.gov.gr/


Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα 

κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις 

εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις 

εταιρειών Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου), 

 Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXIS NET ενεργούς δραστηριότητας 

επιτηδεύματος  

 Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.   

 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ/ΕΦΚΑ συμμετοχή σε διαγωνισμό. 

 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του νομικού προσώπου,  

 Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι: «Έχω λάβει γνώση και 

αποδέχομαι τους όρους της μελέτης. 

 

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

άποψη προσφορά και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ 40/2018 

μελέτης. 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1). Υπ. αριθμ.: 40/2018 τεχνική μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 

2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.   


