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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
 
 Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,  συνολικού ποσού 4.999,18€,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
να καταθέσει   προσφορά  έως την Δευτέρα 21-12-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο 
πρωτοκόλλου του Δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο promithies@sidiki.gr. 

Το υπό προμήθεια είδος  θα είναι σύμφωνο με την από 9/12/2020 τεχνική έκθεση της ΔΤΥΠΠ 
του Δήμου Σιντικής. 
 Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
  Επισυνάπτεται το σχετικό πρωτογενές αίτημα – τεχνική έκθεση 
Μαζί με την οικονομική προσφορά σας παρακαλώ να μας υποβάλετε τα κάτωθι: 
1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους 
διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να 
προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω 
υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης 
(σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 
4412/2016). 
2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη 
νομική μορφή του προσφέροντα. 
3) Ασφαλιστική ενημερότητα  ΙΚΑ ,της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα 
με τη νομική μορφή του προσφέροντα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων   φορέων (πχ ΟΓΑ, 
Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον 
εργοδότη για τους υπαλλήλους, και για  τον ίδιο. 
4)Υπεύθυνη δήλωση εάν και πόσο  απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και οι  ασφαλιστικοί 
φορείς που ασφαλίζεται. 
5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι 
διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.(ΓΕΜΗ ισχύουσας 
εκπροσώπησης). 
Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019). 
6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, 
δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  
δραστηριότητα του οικονομικού φορέα.   Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 
 



 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234-247 κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 
 
                                                                        Σιδηρόκαστρο 15-12-2020 
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