
 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Καλαμπάκι,  13/05/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ    
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ  Αρ. πρωτ: 4657 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
Κανάρη και Νεροφράκτη γωνία    
66031 Καλαμπάκι    
πληρ. : Μ. Σωφρονιάδου    
Τηλ: 2521352436    
email : marias@doxato.gr    
 

ΠΡΟΣ : 1) Ιορδανίδης Ι.Δημήτριος 
ΕΔΕ 

2) Σερταρίδης Αυξέντιος 
ΕΔΕ 

3) Κυριακίδης Χ. Παναγιώτης 
ΕΔΕ 
 

 

ΘΕΜΑ:    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς  για την 
                      κατασκευή του έργου «Έργα ύδρευσης Δήμου Δοξάτου (2022)», 

εκτιμώμενης αξίας 13.548,39€ + 3.251,61€ (ΦΠΑ 24%) = 16.800,00€ 
 

 
Ο Δήμος Δοξάτου, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

2. Τις αριθμ.160/2021 και 165/2021 αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες το έργο του 
θέματος έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 
2021 

3. Την αριθμ.45/2022 μελέτη που συντάχθηκε για το έργο με τίτλο: «Έργα 
ύδρευσης Δήμου Δοξάτου (2022)» εκτιμώμενης αξίας : 13.548,39€ + 
3.251,61€ (ΦΠΑ 24%) = 16.800,00€ 

4.  Το από 12-05-2022 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (22REQ0105412 2022-
05-22) για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου 

5. Το από 12-05-2022 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
6. Την αριθμ. 55/2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:99ΣΟΩ95-Ε16) περί εγκρίσεως 

πολυετούς δαπάνης και τη δέσμευση πιστώσεων από τον Κ.Α. 25/7312.12 
ποσού 15.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και 1.800,00€ για το οικονομικό 
έτος 2023. 

7. Την υπ’αριθμ.171/13-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΕΛΤΩ95-ΚΥ5) ποσού 15.000,00€ από τον Κ.Α.25/7312.12 για το έτος 2022 

8. Το γεγονός πως το έργο σύμφωνα με την αριθ. 45/2022 μελέτη περιλαμβάνει 
εργασίες που εμπίπτουν στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ εργασιών 
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Σας προσκαλεί  να υποβάλετε: 

Οικονομική προσφορά για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα 
ύδρευσης Δήμου Δοξάτου (2022)» μέχρι την 16/05/2022 ημέρα και ώρα  11:00 στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Δοξάτου. 
 
Ο  φάκελος υποβολής θα πρέπει να περιέχει το χορηγηθέν από την αναθέτουσα 
αρχή έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο υπογράφεται από τον 
οικονομικό φορέα.  
 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές της αριθμ. 45/2022 
μελέτη της Τ.Υ Δήμου Δοξάτου. 
 

Επιπλέον προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε 
τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ αντίστοιχου προϋπολογισμού 
 
2. Φορολογική ενημερότητα, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για 
τα εν εξελίξει δημόσια έργα, και θα φέρει την ένδειξη « Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός 
είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου…».  
 
3.Ασφαλιστική ενημερότητα  (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. 

5.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, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) 
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 
της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
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6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού 
φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
7. 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 (2), (3) και (4) 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). 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

α. Η υπ’αριθμ.45/2022 μελέτη της Τ.Υ 
Συνημμένα: 

β. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 

 

  Ο Δήμαρχος Δοξάτου 

 

 

Ζεκερίδης Θεμιστοκλής 
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