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χώρων 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού  Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης « Ο Αγ. Στυλιανός » αποφασίζει 

την διεξαγωγή με απευθείας ανάθεση , για την προμήθεια  , εγκατάσταση  του λογισμικού 
προγράμματος   « Οικονομική Διαχείριση Ι- Συμβάσεις  » ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.878,72 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  . 

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. 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 
εκπροσωπους τους. Αντί ποινικού μητρώου μπορούν να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση 
για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (συνημμένα 
στην τελευταία σελίδα της  πρόσκλησης). 

 Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 
 Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό) Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) 
τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους / 
απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε 
περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με 
την εταιρεία. 

 Αντίγραφο Πιστοποιτικού Επιμελητηρίου-ΓΕΜΗ 
 Καταστατικό της εταιρείας 

 
Η παραπάνω πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ηµοτικού  Βρεφοκομείου, 
https://www.agios-stylianos.gr/ , σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο 4412/2016 και αναρτάται στο 
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ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 
στο ΚΗΜΔΗΣ. Για πληροφορίες στο  τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 14, κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες.  
Σας καλούμε να αποστείλετε την προσφοράς σας μέσω Πρωτοκόλλου ή μέσω email 
 ( a.diamanti@agios-stylianos.gr) αργότερο μέχρι  27/10/22. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
 
 

Πατέλης Θεόφιλος 




