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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρ. 1 των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/16 
 

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία ελέγχου και πιστοποίησης καλής λειτουργίας 

ανυψωτικού μηχανήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ144574, με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης. 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 496,00€ με το Φ.Π.Α. (400,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.) 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας /παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
322/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο έως και την 

Παρασκευή  21/11/2022 και ώρα 15.00 μ.μ.  

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 

Προς: Δήμο Δοξάτου, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, 

Προσφορά για  παροχή υπηρεσιών για εργασία ελέγχου και πιστοποίησης καλής λειτουργίας ανυψωτικού 

μηχανήματος.                  

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομική φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προς ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης.  

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και μελέτη ή έντυπα οικονομικών προσφορών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του Δήμου http://www.doxato.gr  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές, στον κ. Λατσίνογλου Αθανάσιο τηλ. 

25213-52437 και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. Κιοσέογλου Χαράλαμπο τηλ. 25213-52416.    

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 
 Ζεκερίδης Θεμιστοκλής  

Καλαμπάκι  21-11-2022 
Αριθ. Πρωτ.  12296 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ 
Οικονομικοί Φορείς  

mailto:kioseoglou@doxato.gr
http://www.doxato.gr/
http://www.doxato.gr/

