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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος  Πόλη: Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  Ημερομηνία: 07-02-2022 

Πληροφορίες: Άννα Μαρία   Αρ. Πρωτ.: 1092 

Τηλέφωνο: 22683-50.218   

Fax: 22680-22.690 

Ε-mail: g.promhtheiwn@gmail.com 

  

             Προς: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για 

τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί από 

το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 05/918/01-02-

2022 Μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών –Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.641,44 €  πλέον Φ.Π.Α. 13% ήτοι συνολικού 

προϋπολογισμού 14.284,83 €. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 91/1025/4-2-2022 (ΑΔΑ: 

ΩΔΩΗΩΨ4-Θ3Τ), 92/1027/4-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΗΩΩΨ4-Λ6Ε), 93/1028/4-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ57ΩΨ4-ΧΛΠ), 94/1033/4-2-

2022 (ΑΔΑ: 6ΖΟΛΩΨ4-ΜΡΓ), 95/1034/4-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ36ΙΩΨ4-1Ω9), 96/1035/4-2-2022 (ΑΔΑ: 688ΙΩΨ4-Ζ0Α), 

97/1036/4-2-2022 (ΑΔΑ: 65ΖΝΩΨ4-ΚΥΝ), 98/1037/4-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΩ2ΩΨ4-2ΘΧ), 99/1038/4-2-2022 (ΑΔΑ: 

ΩΤΕ3ΩΨ4-7Υ6), 100/1039/4-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΦΗΩΨ4-Δ4Ι), 101/1040/4-2-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΥΩΩΨ4-0ΟΔ), 

102/1041/4-2-2022 (ΑΔΑ: 660ΙΩΨ4-41Θ), 103/1042/4-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΝΝΩΨ4-45Π), 104/1043/4-2-2022 (ΑΔΑ: 

ΨΞΒΞΩΨ4-Ν44), 105/1044/4-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΚΣΩΨ4-Π17), 106/1045/4-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΩ8ΣΩΨ4-1ΓΚ), 

107/1046/4-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΔΛΩΨ4-ΡΩΔ), 108/1047/4-2-2022 (ΑΔΑ: 68Ε4ΩΨ4-ΣΓΓ) αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης  και  β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 91/2022, 

92/2022, 93/2022, 94/2022, 95/2022, 96/2022, 97/2022, 98/2022, 99/2022, 100/2022, 101/2022, 102/2022, 

103/2022, 104/2022, 105/2022, 106/2022, 107/2022, 108/2022. 

http://www.aliartos.gov.gr/
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Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, μέχρι την  11-02-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. 

 

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 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: 

i) 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 

ii) 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 

iii) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

iv) 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) 

 

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση 

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019) 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. 

 

δ. 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 του 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) 

 

ε. Επιπλέον απαιτείται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, το 

φύλλο συμμόρφωσης της ανωτέρω μελέτης. 

http://www.aliartos.gov.gr/
mailto:info@aliartos.gov.gr


Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  

Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr 

3 

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) 

 

Όλα τα παραπάνω μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail: g.promhtheiwn@gmail.com 

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής: 

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την προμήθεια με τίτλο  

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας. 

Για τα είδη οπωροπωλείου, ελαιόλαδο και αυγά, η προσφερόμενη έκπτωση δίνεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε 

κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη συμβατική διάρκεια της 

προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο: 

Η υπ’ αριθ. 05/918/01-02-2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών –Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων, συνοδευόμενη από το φύλλο συμμόρφωσης.  

http://www.aliartos.gov.gr/
mailto:info@aliartos.gov.gr
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