
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Καλαμπάκι   5-3-2020 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ.:   403 
Ταχ.Δ/νση :  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ                                 
Τ.Κ. :            66031 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ                                                                         
Πληρ.:          Τούρνα Ευανθία   
Τηλ.:            2521352466 
Fax :            2521352469 
Ε-mail:      npdoxato@doxato.gr      
 
 
                                                                          ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
  
                ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς προς το  
                                Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου» 
 
Προκειμένου το ΝΠΔΔ Δ. Δοξάτου να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
συντήρησης εφαρμογών λογισμικού από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο του 2020, παρακαλούμε 
να στείλετε την οικονομική σας προσφορά σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή και 
τις ενδεικτικές τιμές. Σχετική ΑΑΥ 21/2020, ΚΑΕ 15/6266.01, ποσού 4.920,00 
Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή μέχρι την  11-3-2020 στην έδρα του ΝΠΔΔ στο δημαρχείο 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ στο Καλαμπάκι., ιδιοχείρως, με αποστολή φαξ ή με e-mail , ή σε κλειστό 
φάκελο. 

•  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.4412/201679Α 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) . Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση  

• Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί (άρθρο 80 παρ.12 του 
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) μετά 
την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. ( 

• β. Φορολογική ενημερότητα  
• γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΕ 
• Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι άρθρο 80 παρ.12 

του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
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. ( 
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