
 

 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 05 - 06 - 2020 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 6974 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προς: Οικονομικούς φορείς 
Ταχ. Δ/νση : Ύδρας 6 - 361 00 Καρπενήσι   
Πληροφορίες : Γεώργιος Θανασιάς   
Τηλέφωνο : 22373 50029   
Email : g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr   

     
   
   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού υλικού 

ΣΧΕΤ: H αρ.πρ.: 6504/01-06-2020 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού. 

 
Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.πρωτ.:6791/05-06-2020 Απόφασης Δημάρχου, με την 
οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω σχετική τεχνική έκθεση, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 
αθλητικού υλικού, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.161,88€ με Φ.Π.Α. Τα 
υπό προμήθεια είδη αναγράφονται στη σχετική τεχνική έκθεση, την οποία σας επισυνάπτουμε. 
Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική-τεχνική σας προσφορά, 
στην οποία θα αναφέρεται η τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στο 
είδος, έως την 11η Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ., στο Οικονομικό Τμήμα, αφού 
προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία του Δήμου. Οι προσφορές δύναται να 
αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο 
ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα 
προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής. 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα 30 ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης της προσφοράς. 
Η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική 
παραλαβή, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου 
για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις 
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 κ. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού 

 

     
     

 
    
    
   Δημήτριος Κεραμάρης 

 


