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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

              Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο           

« Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών για διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων»  

 

          Η εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν.   
         4412/2016 και την εφαρμογή του άρθρου 117 Α Ν. 4782/21 (συμβάσεις ήσσονος αξίας) και την Κοινή Υπουργική  
        Απόφαση  Δια/Γ.Π.οικ.98197/2021 ΦΕΚ 2660/Β/18-6-2021.  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  ( 990,00 €+ 237,60 € Φ.ΠΑ) σύνολο με Φ.Π.Α 1.227,60 €  
του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους   2021 και 2022. 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Ο 
ενδιαφερόμενος καλείται, να καταθέσει την οικονομική προσφορά του βάσει των προδιαγραφών, όπως αναγράφονται 
στους όρους της σχετικής μελέτης (Αρ. Μελ. 58-2021). 

Η προσφορά του συμμετέχοντος θα αποσταλεί με e-mail στη δ/νση αλληλογραφίας του Δήμου ή θα κατατεθούν σε 
κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως και την   Παρασκευή  26- 11-2021   και ώρα   15:00 π. μ. 
Ο φάκελος  θα αναγράφει «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με το τίτλο της εργασίας), προς το Γραφείο Προμηθειών & 
Διαχείρισης Υλικού».   

Η μη τήρηση των όρων της μελέτης δηλώνει κριτήριο αποκλεισμού συμμετοχής στην διαδικασία της παραπάνω 
εργασίας. 

Σύμφωνα με τον Ν. 4497 του 2017 και τις παραγράφους 9 , 15 και 52 του άρθρου 107,  οι οποίες προστίθενται 
στα άρθρα 73  και 80 του Ν. 4412 του 2016 και την εφαρμογή του άρθρου 117 Α Ν. 4782/21 (συμβάσεις ήσσονος 
αξίας), δεν απαιτείται η προσκόμιση  δικαιολογητικών από υποψήφιους ανάδοχους, όταν το ποσό του υπό 
ανάθεση προϋπολογισμού δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500 € χωρίς ΦΠΑ. 
Τα δικαιολογητικά αυτά όμως  , που περιγράφονται στο άρθρο 3 της  58/2021 μελέτης , θα πρέπει να προσκομιστούν 
κατά την είσπραξη χρημάτων από Δημόσιο Τομέα. 
 
Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2132085557 (έως και την Παρασκευή  26-11-
2021) και στο e-mail της Υπηρεσίας του Δήμου (supplies@dafni-ymittos.gov.gr). 
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