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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Θεσσαλονίκη, 18-06-2019 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ.: 68277/17671 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση:          Βασ. Γεωργίου Α’ 1 

Tαχ.Κώδικας:      54640 Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:      Σιακαβάρας ∆ηµήτριος 

Τηλέφωνο:           2313-317758 

Ηλεκ.∆/νση:        d.siakavaras@thessaloniki.gr 

ΠΡΟΣ:  

 

  

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην 

προµήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.  

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδοµήντα 

τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά (173,60 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό: 

140,00 € + 33,60 € Φ.Π.Α.). 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟ XL ΖΕΥΓΗ 140 1,00 € 140,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 140,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 33,60 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 173,60 € 

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε σχετική οικονοµική προσφορά µέχρι την Παρασκευή 21-

06-2019 και ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Οικονοµικής 

και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος 

όροφος γραφείο 109Β, αρµόδιος υπάλληλος: Σιακαβάρας ∆ηµήτριος τηλ. 2313  317758. 

Επιπρόσθετα, 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, θα πρέπει να 

προσκοµίσετε µαζί µε την οικονοµική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα 

µε το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 43 παρ. 

7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

• Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης) 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα  

Θέµα:    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην 

προµήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των εκλογών της 7
ης

 Ιουλίου 2019 
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Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 

 

Συνηµµένα 

- Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
- Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή : 

- Τµ. Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών 
 

 

 
 

H ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ 


