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ΠΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Το ΝΠΓΓ Σσολική Δπιηποπή Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Πενηέληρ ανακοινώνει όηι θα 

πποβεί ζηην ζςλλογή πποζθοπών για ηην «ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη θπαςζμένυν ςαλοπινάκυν 

ζηο Λύκειο Νέαρ Πενηέληρ και 1ο Γςμνάζιο Μελίζζιυν ηος Γήμος Πενηέληρ» και καλεί ηοςρ 

ενδιαθεπόμενοςρ να καηαθέζοςν ηιρ ζσεηικέρ πποζθοπέρ ζύμθυνα με: 

 

Έσονηαρ ςπ ότιν: 

 

1. Το άπθπο 275 ηος Ν. 3852/2010. 

2. Το ςπ απ. 50253/26.9.2011 έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Υποζηήπιξηρ Πποληπηικού 

Δλέγσος ηος   Δλεγκηικού    Σςνεδπίος. 

3. Τιρ διαηάξειρ ηηρ με απιθμ. 8440/24.2.2011 απόθαζη ηος ΥΠ. ΔΣ.Α. & ΗΓ. 

4. Toν Ν. 4412/2016(ΦΔΚ Α 147/8-8-2016). 

5. Τα απ.50 και 53 ηος  Ν.4782/2021(ΦΔΚ 36/Α/9-3-2021). 

6. Την ςπ. απ. 1940/2-2-2018 απόθαζη ΥΠ.ΔΣ. (ΦΔΚ 310/2-2-2018 ηεύσορ Β). 

7. Tην ςπ. απ. 22/2022 Μελέηη ηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ηος Γήμος Πενηέληρ. 

8. Το ςπ. απ. ππυη. 107/22-07-2022 αίηημα έγκπιζηρ δαπάνηρ ηηρ Σσολικήρ 

Δπιηποπήρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Πενηέληρ. 

9. Την ςπ. απ. 23/2022 Απόθαζη ηηρ Σσολικήρ Δπιηποπήρ με ΑΓΑ: 6ΚΓ8ΟΛΓΠ-Γ1Π. 

 

Πποζθοπέρ γίνονηαι δεκηέρ ηλεκηπονικά μέσπι και ηην 26/08/2022 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 

11:30πμ ζηο email: b-sch-penteli@penteli.gov.gr. Πληποθοπίερ δίνονηαι και ηηλεθυνικά ζηο 210 

6096930, Γεςηέπα – Παπαζκεςή 08.00 -14.30 ςπεύθςνορ κ. Κατάληρ Μισάληρ. 

 

Για ηην καηάθεζη ηυν οικονομικών πποζθοπών θα ππέπει να πποζκομιζθούν: 

- Υπεύθςνη δήλυζη ηος νόμιμος εκπποζώπος ηηρ εηαιπείαρ (με βεβαίυζη γνηζίος 

ςπογπαθήρ από απμόδια απσή) όηι: 

 Γεν έσει καηαδικαζηεί με αμεηάκληηη απόθαζη για ηα αδικήμαηα ηος απ. 73 
παπ.1 πεπίπη. α’ έυρ ζη’ Ν.4412/2016. 

 Σςμθυνεί και αποδέσεηαι πλήπυρ ηοςρ όποςρ ηηρ Α.Μ. 23/2022 μελέηηρ και 
όηι οι παπεσόμενερ ςπηπεζίερ ζςμμοπθώνονηαι με ηιρ απαιηήζειρ ηηρ 
μελέηηρ πος αναθέπονηαι ζε αςηή. 
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Για ηην αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών λαμβάνονηαι ςπότη ηα παπακάηυ: 

1. Το κόζηορ ππο ΦΠΑ ηος ζςνόλος ηυν ειδών / ςπηπεζιών πος πεπιλαμβάνει η μελέηη.  

2. Η ηήπηζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ μελέηηρ βάζει ηυν εγγπάθυν πος θα 

επιζςναθθούν ζηην πποζθοπά. 

3. Πποζθοπά πος είναι αόπιζηη και ανεπίδεκηη εκηίμηζηρ αποππίπηεηαι. 

4. Πποζθοπά πος θέηει όπο αναπποζαπμογήρ ηυν ηιμών κπίνεηαι υρ απαπάδεκηη. 

5. Κάθε ζςμμεηέσυν μποπεί να ςποβάλλει μία (1) Οικονομική Πποζθοπά.  

Η καηακύπυζη θα γίνει με απόθαζη Πποέδπος ηος ΝΠΓΓ. 

 

Η Ππόεδπορ 

 

 

           ΠΑΦΝΗ ΣΔΒΗ 

 


