
ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

«ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ 

ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ ΝΑΟΤΑ» 

 
                                                   

                              
         Ο Γήκνο Η.Π. Νάνπζαο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηελ ζρεηηθή ηνπ αλάγθε γηα 

ηελ πξνκήζεηα «ρεκηθώλ πιηθώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεμακελώλ 
ηνπ δεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ Νάνπζαο» γηα ηελ πεξίνδν από 7/6/2022 έσο θαη 
6/6/2023, απεπζύλεη πξόζθιεζε  γηα ππνβνιή πξνζθνξάο, πξνο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην αληηθείκελν ηεο δεηνύκελεο 
ππεξεζίαο. Παξαθαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, γηα ηελ απνζηνιή ησλ 

νηθνλνκνηερληθώλ ηνπο πξνζθνξώλ έσο θαη ηηο  27/5/2022 θαη ώξα 1:00 κ.κ.  
      
       Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν , ζηνλ νπνίν πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα: 
 

Ππορ ηον Γήμο Η.Π. Νάοςζαρ  

Πποζθοπά  

ηος ………  

για ηην:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

«ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ 

ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ ΝΑΟΤΑ»                  

με αναθέηοςζα απσή ηον ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών  27/5/2022, ώπα 1:00 μ.μ 

απ. ζσεη. ππόζκληζηρ:  6624 / 20-5-2022 

*Τπότη Αςηοηελούρ Σμήμαηορ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ και 

Πολιηιζμού – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

     
       Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, αιιά 

πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζην πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ εκέξα θαη 
ώξα. Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

         Νάοςζα  20/5/2022 

          Απιθ. Ππυη. : 6624 

 

   ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΓΔΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ηει 23323-50374 
                               www.naoussa.gr     
                   email: alexpronoia@gmail.com 

 

                               ΠΡΟ 

 ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ    
ΥΗΜΙΚΩΝ         

ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ      
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΑ 

(αλάξηεζε ζην site (www.naoussa.gr 
θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ) 

  

http://www.naoussa.gr/




 Παξαθαινύκε καδί κε ηελ νηθνλνκνηερληθή ζαο πξνζθνξά, λα 
ζπκπεξηιάβεηε εληόο ηνπ θαθέινπ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

  
 

o Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο  (από ηνλ / ηνπο αζθαιηζηηθό/νύο θνξέα/είο) –θαη 
θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζε ηζρύ.  

o Πηζηνπνηεηηθά  εγγξαθήο  θαη ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζην αληίζηνηρν  

επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών ώζηε  λα απνδεηθλύεηαη δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή 
κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη ε ζύλζεζε/εθπξνζώπεζε ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ θνξέα, πξόζθαηεο έθδνζεο (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). 
o Αληίγξαθν απνζπάζκαηνο πνηληθνύ/ ώλ κεηξώνπ/σλ  πξόζθαηεο έθδνζεο 

(ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα ή επθξηλή 

θσηναληίγξαθα θαη ησλ δύν όςεσλ ησλ ηαπηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ηα αλαδεηήζεη 
απηεπάγγειηα ε ππεξεζία καο. 

 
Οη πξνζθνξέο δηαβηβάδνληαη ζθξαγηζκέλεο ζηνλ Γήκαξρν, ν νπνίνο εθδίδεη θαη ηελ 
ζρεηηθή απόθαζε αλάζεζεο. Ο πάξνρνο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε 

θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, εληόο δέθα εκεξώλ. 
 

      αο επηζπλάπηνπκε ηελ ππ’ αξηζκ.  6452/18.5.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010580714)  
ζρεηηθή πεξηγξαθή – ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ 
νπνία ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ νη ζρεηηθέο πξνζθνξέο . 

 
 

          Ο Γήμαπσορ Η.Π. Νάοςζαρ 

 

 

Καπανικόλαρ Νικόλαορ 

 

 




