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Όπως αναφέρεται στην παρούσα 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Με την αριθμ. 14/10.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διοργάνωση 
αναδρομικής έκθεσης γελοιογραφίας και  σκίτσου του Στάθη Σταυρόπουλου, από 28.5.2022 
έως 6.6.2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πύργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πύργου και έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης. 
 
Προσκαλούμε  τους οικονομικούς φορείς: 
 
Α. Τον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» να υποβάλει προσφορά για το κορνιζάρισμα 
των έργων, σύμφωνα με τους όρους της από 4.5.2022 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 
email:fnf@otenet.gr 
 
Β. Tον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ» να υποβάλει προσφορά για  την ηχητική- 
φωτιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους όρους της από 4.5.2022 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 
Email: leopan2000@gmail.com 
 
Γ. Τον οικονομικό φορέα «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο: ΟΛΥΜΠΟΣ Ι.Κ.Ε.” να υποβάλει προσφορά για  την 
παροχή υπηρεσιών διαμονής, σύμφωνα με  τους  όρους της από 4.5.2022 τεχνικής περιγραφής & 
ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
email:hotelolympos@otenet.gr 
 
Δ. Τον οικονομικό φορέα «Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΚΟΛΛΑΣ – Ν. ΤΟΓΙΑΣ ΟΕ» να υποβάλει 
προσφορά για  την παροχή υπηρεσιών παράθεσης δείπνου, σύμφωνα με  τους  όρους της από 4.5.2022 
τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
email: eparxeion@windowslive.com 
 
E. Τον οικονομικό φορέα «ΕΛΕΥΘ. ΒΑΡΟΥΞΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» να υποβάλει προσφορά για  την εκτύπωση 
banner, σύμφωνα με  τους  όρους της από 4.5.2022 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
email: info@multipro.gr 
 
ΣΤ. Τον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» να υποβάλει προσφορά για την ενοικίαση και 
τοποθέτηση καθισμάτων, σύμφωνα με  τους  όρους της από 4.5.2022 τεχνικής περιγραφής & 
ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
email:apkaraskutis@hotmail.gr 
 
Η σύναψη των εν λόγω δημόσιων συμβάσεων θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 
118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021).  
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 73 § 1 και 2 του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά σας 
πρέπει να μας αποστείλετε και τα κάτωθι  δικαιολογητικά: 
1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 § 1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει 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). 
Η υποχρέωση αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) 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, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 
2. Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας για συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ 
 Τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης. Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
εφόσον υποχρεούσθε να δηλώσετε την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της εταιρίας σας σε αρμόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας (όπως   
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ) πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Οι προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π., ή ηλεκτρονικά στη δ/νση του ΔΟΠΠ 
(doppyrgou@gmail.com) έως και τη Δευτέρα 23. 5.2022 και ώρα 10:00. 
Η παρούσα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου (URL: www.cityofpyrgos.gr) καθώς και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο). 
 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 Από 4.5.2022 τεχνική περιγραφή & ενδεικτικός προϋπολογισμός 

http://www.cityofpyrgos.gr/



