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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΝΘΟΔΕΣΜΕΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»  
  

       Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης με απόφαση  Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στην 
ανάθεση  προμήθειας: «Δάφνινα στεφάνια, ανθοδέσμες για τις εκδηλώσεις του 
έτους 2019» ποσού, 1.096,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής.  
     
Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε με συστημένη επιστολή είτε με ιδιωτικό ταχυδρο-
μείο (courier), σε φάκελο προσφοράς, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
επί της διευθύνσεως Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο- Θεσσαλονίκης, τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την Τετάρτη  20/03/2019 και ώρα 14:30 (λήξη 
κατάθεσης  προσφορών) και πιο συγκεκριμένα: 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν προσφορά για μια ή περισσότερες 
ή και για όλες τις εκδηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 7/2019 οικο-
νομοτεχνική έκθεση του Γραφείου Πολιτισμού της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτι-
κής, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. 
Διευκρινίζεται ότι, δε θα κατατεθούν προσφορές για την υπ’ αριθμ. 8 εκδήλωση 
της ανωτέρω οικονομοτεχνικής έκθεσης,  ήτοι: «ΑΝΘΟΔΕΣΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ». 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
 

 Την οικονομική προσφορά  
 Την τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα που αναγράφο-

νται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 7/2019 οικονομοτεχνική έκθεση του Γραφείου Πολιτι-
σμού της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γε-
νιάς. 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων τους 
υπ’ αριθμ. 7/2019 οικονομοτεχνικής έκθεσης του Γραφείου Πολιτισμού της Αντιδη-
μαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και αφενός 
μεν τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, αφετέρου δε η προσφορά του δεν έχει 
καμία απόκλιση από τους τεχνικές προδιαγραφές τους ανωτέρω οικονομοτεχνικής 
έκθεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Συνημμένα 
- Οικονομοτεχνική έκθεση 
- Υπεύθυνη Δήλωση 
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
- Έντυπο Συναίνεσης 
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