
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άδελε, 26/ 4 / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                      

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                   Αριθ. Πρωτ  10168 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη                                    ΠΡΟΣ 
Τηλ : 2831341013 
e-mail:koukaki@otenet                               HELLAS NORTH AMERICAN             
                                                                                 EVENTS Inc 
                                                                                                                    
                                                                           24-11 41st Avenue                                                                   
                                                                          LONG ISLAND CITY 
                                                                       11101 NEW YORK USA 

   
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή περιπτέρου για την 

συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση “Greek Panorama” στην Νέα Υόρκη της 

Αµερικής 11-13 Μαϊου 2017 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω συνδροµή 

µέχρι την 2 / 5 / 2017.  

Με την υποβολή της προσφοράς παρακαλούµε να προσκοµίσετε στην Υπηρεσία 

από τους ενδιαφερόµενους φορείς: 

Α. ΦΕΚ σύστασης εταιρείας 

Β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 

Γ. Φορολογική ενηµερότητα 

∆. Ασφαλιστική Ενηµερότητα  

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο 

ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περίπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1και 2 και στην περίπτωση β ' 

της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 

υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 

δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 
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το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)  

 

          Η Προϊσταµένη 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

& ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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