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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει τη παροχή υπηρεσιών διενέργειας ελέγχου για την 

καταλληλότητα του πόσιμου νερού έτους 2021 του Δήμου.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω παροχής έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 119/2021 
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. 
 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη σχετική σε κλειστό φάκελο προσφορά μέχρι την 
12/04/2021.  
 
Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Ο ανάδοχος θα δηλώσει το εργαστήριο για την παρακολούθηση ραδιενεργών ουσιών στο 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, και θα προσκομίσει την εξουσιοδότηση του εργαστηρίου 

από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής ενέργειας. 

 Ο ανάδοχος κατά την υποβολή της προσφοράς του θα δηλώσει τα εργαστήρια τα οποία θα 

διενεργήσουν τους εργαστηριακούς ελέγχους και θα υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία που 

θα επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΠ/οικ.67322/17 και της παρ. 3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 

Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). 

 

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 (που χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (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) 

Ο Υπάλληλος  
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