
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμπάκι 07-12-2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Αρ. Πρωτ. 12959 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
Νέο Δημαρχείο, Νεροφράκτου και Κανάρη γωνία   
66031 Καλαμπάκι   
Πληροφορίες : Καραγαϊτάνη Γιάννα   
Τηλ/φαξ. 25213-52434   
Email : ioannak@doxato.gr     
 
 

ΠΡΟΣ : 1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Δ/νση: 1ης Ιουλίου 1, Δράμα  
Τηλ: 2522023424 
Email: fkiriakidisg@gmail.com  

2. ΚΑΜΙΔΗΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δ/νση: Μουρούζη 30, Δράμα 
Τηλ : 6944609972 
Email: kamidis-2@hotmail.com  

3. ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΕΔΕ 
Δ/νση: Μεγ. Κωνσταντίνου 2, Δράμα  
Τηλ : 6944381843 
Email: kleontsaltas@gmail.com  

 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 193530) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας 
ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 
Καλαμπακίου» εκτιμώμενης αξίας 43.764,40€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

 
Ο Δήμος Δοξάτου, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων Καλαμπακίου», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 108/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. 
προϋπολογισμού 54.267,86 € (με Φ.Π.Α. 24%) και CPV 45212290-5 «Επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων», προτίθεται να το αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/16 (άρθρα 118 και 120) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 
2021 του Δήμου Δοξάτου. 

 
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 157/12204/18-11-2022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης και η με αρ.πρωτ. 12208/2022 (ΑΔΑ: 
ΩΣΧΩΩ95-096) βεβαίωση Π.Ο.Υ. για τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 54.267,86 € 
η οποία κατανέμεται στο οικονομικό έτος 2022 το ποσό των 0,00€, στο έτος 2023 το ποσό των 
47.200,00€ και στο έτος 2024 το ποσό των 7.067,86€. 
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Παρακαλούμε να μας αποστείλετε υπογεγραμμένη ψηφιακά σχετική προσφορά για το 

ανωτέρω έργο μέχρι την 14/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστήματος 193530), στο οποίο θα αναρτηθούν η μελέτη του έργου (τεχνική 
έκθεση, προϋπολογισμός, τιμολόγιο) και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

Η αποσφράγιση ορίστηκε την 15/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., από 
πιστοποιημένους χρήστες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, της αναθέτουσας αρχής.  
Η προσφορά για την ανάθεση του εν λόγω έργου συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και 
υποβάλλεται μέσα σε ηλεκτρονικά σφραγισμένο φάκελο ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
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 οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα,  

1. σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.  
2. 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) 
Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης. 

 
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση 
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΤΕΒΕ, 
ΕΦΚΑ & ΙΚΑ) 
 
δ. βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και 
από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
 
ε. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του για τους οικονομικούς φορείς της περίπτωσης (α) της παρούσας 





 

 
στ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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) 

 
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 προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάσημα ισχύος της 
σύμβασης και ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας τη σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΔΤΥ Δήμου Δοξάτου, 

2521352436, marias@doxato.gr , Μαρία Σωφρονιάδου. 
 
Σημειώνεται ότι δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3Β του Ν4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).  

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr , στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου 
www.doxato.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr. 

 

 
Ο Δήμαρχος Δοξάτου 

 
 
 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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