
 

 

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, σας γνωρίζει  ότι δέχεται προσφορά για την 

«Προμήθεια μελανιών για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και τα 

τηλεομοιότυπα των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020», σύμφωνα την με αριθμό 520/2020 

απόφαση περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και την υπ’ αριθμό 09/2020 μελέτη της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου που επισυνάπτεται. 

  Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου, 

σύμφωνα με τον 4412/2016, εφόσον η προμήθεια δεν ξεπερνά το ετήσιο ποσό των 20.000,00€ 

χωρίς ΦΠΑ, ώστε να διενεργηθεί Συνοπτικός διαγωνισμός. 

Προϋπόθεση είναι η προσφορά σας να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής από τις πιστώσεις 

του προϋπολογισμού, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος 

βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών στο κτίριο του Δημοτικού 

καταστήματος, (Αραφηνίδων Αλών 12 – Ραφήνα), για πληροφορίες που αφορούν την ανωτέρω 

προμήθεια, τεχνικές προδιαγραφές (τηλέφωνο επικοινωνίας 2294321011, εργάσιμες ημέρες και 

ώρες).  

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, για ποσά μεγαλύτερα των 

2.500,00€ μαζί με την προσφορά, πρέπει να αποστείλετε  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 

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

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

α.β.  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). 

Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί έως και την Παρασκευή 23/10/2020  μέχρι τις 12:00 μ.μ. 

και στο πρωτόκολλο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. 

Ο Δήμαρχος 
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 

 
 

Ευάγγελος Μπουρνούς 
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Ραφήνα  16 / 10 / 2020 

 

Προς : Κάθε Ενδιαφερόμενο 
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