
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Δεσκάτη, 12/07/2017  

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                 Αρ. Πρωτ.: 5747 

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ. : 24623 51123 

FAX: 24623 51146           

              
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

          Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών πρέπει να προβεί στην προμήθεια των 

υλικών για την κατασκευή μιας βιβλιοθήκης στο πρώην Α΄ Δημοτικό Σχολείο Δεσκάτης 

για την εξυπηρέτηση του Αρχείου του Δήμου Δεσκάτης, καθώς και την τοποθέτηση 

πατώματος από MDF στον υπάρχοντα μεταλλικό σκελετό της εξέδρας εκδηλώσεων στο 

Καρπερό, ως ακολούθως: 

Α) Βιβλιοθήκη 

Θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα μελαμίνης , σε χρώμα οξυάς πάχους 18χιλ. Για την 

κατασκευή της βιβλιοθήκης θα απαιτηθούν 127,304 τ.μ. μελαμίνης, κομμένης σε τεμάχια 

στα οποία θα συγκολληθεί ταινία τύπου ABS. Επίσης, θα γίνει η προμήθεια 72,52 τ.μ. 

χαρτονιού MDF πάχους 2,7 χιλ. που θα τοποθετηθεί ως πλάτη στη βιβλιοθήκη, όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 Μελαμίνη χρώματος οξυάς 
πάχους 18mm 

Μ2 127,304 5,30 674,71 

2 Κοπή μελαμίνης  ΤΕΜ 283 0,423 119,71 

3 Συγκόλληση ταινίας ABS Μ 280,468 0,98 274,86 

4 Φύλλο MDF 2,7mm 
(Χαρτόνι πλάτης) 

Μ2 72,52 1,6296 118,18 

      

       ΣΥΝΟΛΟ 1187,46 

       ΦΠΑ 24%   284,99 

       ΣΥΝΟΛΟ 1.472,45 



 

Β) Πάτωμα εξέδρας  

Θα είναι κατασκευασμένο από φύλλα MDF Γυμνό πάχους 38 χιλ. και θα τοποθετηθεί σε 

υπάρχοντα μεταλλικό σκελετό. 

 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.963,38€, συμπεριλαμβανομένου 

24% Φ.Π.Α.. 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-

2016). 

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, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να 

μας προσκομίσει 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 για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων 

(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

(άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016). 

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 Φύλλο MDF Γυμνό 38mm , 
διαστάσεων 3050χ1220 

ΤΕΜ 7 56,5592 395,91 

       ΣΥΝΟΛΟ 395,91 

       ΦΠΑ 24%  95,02 

       ΣΥΝΟΛΟ 490,93 



στ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο 

Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 14/07/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 

51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

              
 

                                                                                   Ο Δήμαρχος 
 
 
 
             
                                                                     Καραστέργιος Θ. Δημήτριος 
 
 
 
                                                            
 
 
 
                                                    


