
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
                                          Αριθ. Πρωτ.2420/18-10-2018

                                                    ΠΡΟΣ

                                       ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το  Επιμελητήριο  Λασιθίου  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  Ανακαίνιση  των  WC

κοινού του Επιμελητηρίου Λασιθίου σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, ήτοι

εργασίες  αποξήλωσης  παλαιών  εγκαταστάσεων  ειδών  υγιεινής,  συντήρηση  και

επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται, τοποθέτηση νέων ειδών

υγιεινής, τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, καθώς και εργασίες

ελαιοχρωματισμού και τοποθέτησης μικρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.

157/10-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικητικής Επιτροπής του

Επιμελητηρίου Λασιθίου και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του

ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης

πίστωσης με α/α 160.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν το Επιμελητήριο Λασιθίου επί της

οδού Ι. Κουνδούρου 17 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, προκειμένου να ενημερωθούν

για  τις  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την  Ανακαίνιση  των  WC  κοινού  του

Επιμελητηρίου Λασιθίου στις εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή

08:00 έως 14:00).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω οικοδομικές

εργασίες μέχρι την 23/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

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,

παρακαλούμε,  μαζί  με  την  προσφορά  σας,  να  μας  αποστείλετε  τα  παρακάτω

δικαιολογητικά  :

α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  Η  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  αα)  στις

περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων



εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του

Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

[Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  δεν  απαιτούνται  σε  δημόσιες  συμβάσεις  με

εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ

χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του

άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με

την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]
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