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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  : 
 

Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών 

O Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας «Η/Υ, Εκτυπωτών και 

Tablets για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 

4782/2021. 

 

Στο συμβατικό αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνονται Η/Υ, Εκτυπωτές και Tablets.  

Ειδικότερα στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται: 

I. η προμήθεια  δεκαεννέα (19) Η/Υ ( CPV: [30213300-8] - Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
[30231310-3] - Επίπεδες οθόνες) 

II. η προμήθεια τεσσάρων (4) εκτυπωτών (CPV: [30232110-8] - Εκτυπωτές λέιζερ) 

III. η προμήθεια τεσσάρων (4) tablets (CPV: [30213200-7] - Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή 
χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας) για την εφαρμογή gov.gr.wallet 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 31,248.00 ΕΥΡΩ συμπ. Φ.Π.Α. και 

θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 υπό τον Κ.Α. 02.69.7134.03. 

 

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 και του άρθρου 74 παρ. 4 

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

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η υποχρέωση αφορά : 

• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών ( Ι.Κ.Ε. )και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, 

• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας 

• στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
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• στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων , τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο 

2.  Φορολογική ενημερότητα 

3.  Ασφαλιστική ενημερότητα 

4. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά 

ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ: 1. Για την 

απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 2. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό 

Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. 

5. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  

6 . Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του ( αναδόχου ) της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 

άρθρου 43 του Ν.4605/2019), χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν την υποβολή τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου 

Τεμπών, τηλ. 2495350419, email: gaitanou@dimostempon.gr, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

Αρμόδιος Επικοινωνίας : Γαϊτάνου Ευφροσύνη. 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 

Ν.4782/2021). 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά εντός ΔΕΚΑ  (10) εργασίμων ημερών από την 

κοινοποίηση της παρούσας : 

• είτε  με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή (Διεύθυνση : ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ -ΛΑΡΙΣΑΣ  

– ΤΚ 40006 )  

• είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Διεύθυνση : ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ -

ΛΑΡΙΣΑΣ  – ΤΚ 40006 ) . 

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την υπ. αριθ.  1/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Πληροφορικής & 

Προγραμματισμού του Δήμου Τεμπών μαζί με το έντυπο οικονομικής προσφοράς προς ενημέρωσή σας 

και για την ορθή συμπλήρωση αυτού. 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

 

     ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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