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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 προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμό κοινόχρηστων 

χώρων του Δήμου Δοξάτου, με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης. 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.926,75€ με το Φ.Π.Α. (3.475,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.) 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας /παροχή υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

318/2022 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 Δευτέρα 

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  προμήθεια αλατιού.                 

 

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 (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)  

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 

Καλαμπάκι  14-11-2022 

Αριθ. Πρωτ.  11958 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 
Οικονομικοί Φορείς  
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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 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. Γκαρμπούνη Γεώργιο τηλ. 25213-

52424 και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. Κιοσέογλου Χαράλαμπο τηλ. 25213-52416.    

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 

 Ζεκερίδης Θεμιστοκλής  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
http://www.doxato.gr/
http://www.doxato.gr/



