
                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Καλαμπάκι:  28/04/2020 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.:   3720 
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.: Κοτζαγιαννίδου Μαρία     
Τηλ. : 2521352411 
FAX: 2521352419 
Email: mariak@doxato.gr    
      

ΠΡΟΣ:   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
Θέμα : «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για το Δήμο Δοξάτου» 
 
Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Εργασίες 
αποκατάστασης διαρροής αποχετευτικού δικτύου επί του διαμερίσματος της οδού Αγ. 
Κυριακής 7 (Άστυ Αιγυπτιωτών) Κηφισιάς Αττικής», ακινήτου του Κληροδοτήματος 
Κρικοπούλου του Δήμου Δοξάτου ποσού 4.402,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
παρακαλώ να στείλετε την οικονομική προσφορά σας : 
 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μον.  
Μέτρ.  

ΠΟΣΟ  
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝ.  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 Αποξήλωση ειδών υγιεινής –Εκσκαφές 
και καθαιρέσεις μωσαϊκού και 
σκυροδέματος. Μεταφορά των μπάζων 
σε ειδικό κάδο 

Κατ’ 
αποκ 

1   

2 Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης 
αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από 
πορσελάνη με το σύνολο των 
εξαρτημάτων της πλήρης 

τεμ 2   

3 Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα 
πορσελάνης  

τεμ 2   

4 Προμήθεια και τοποθέτηση αναμικτήρα 
(μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος. 
Τοποθετημένος σε νιπτήρα 

τεμ 2   

5 Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης  Κατ’ 
αποκ. 

1   

6 Τοποθέτηση νέων πλακιδίων –
Αποκατάσταση θέσεων εκσκαφών –
Αποκατάσταση στηθαίου μπανιέρας 

Κατ’ 
αποκ. 

1   

7 Τοπικοί εσωτερικοί χρωματισμοί Κατ’ 
αποκ. 

1   

Σύνολο     

mailto:mariak@doxato.gr


Φ.Π.Α 24%     
Γενικό Σύνολο      

 
 

Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή εφόσον κατατεθεί (με οποιοδήποτε τρόπο) στο Δημοτικό 
Κατάστημα Καλαμπακίου, μέχρι την Δευτέρα 04/05/2020 και μέχρι στις 13:00μ.μ. από την 
γνωστοποίηση του παρόντος σε εσάς.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του 
άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

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) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για τους εργαζόμενους της επιχείρησης & τον ιδιοκτήτη ) 
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) 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. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

                        Η Προϊσταμένη Εσόδων, Περιουσίας  

        & Προμηθειών  

  

 

                                          Κοτζαγιαννίδου Μαρία   

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
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