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Ηράκλεια : 03/07/2020 
Αρ. πρωτ. : 6904 

 
 

Προς: Θωμ. Μπουντουρίδης & Αθαν. Βουδούρης 
Ο.Ε. 

Πλ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Ηράκλεια, Σερρών, 
ΤΚ 62400 

ΑΦΜ 099211180 
Δ.Ο.Υ.Α ‘ Σερρών 

 
Κοιν.:  

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια : 
 

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» 
Το συνολικό κόστος της προμήθεια  θα ανέλθει στο ύψος των  #2.500,00€# με Φ.Π.Α.  

 
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  
α) η υπ’ αριθ. 280/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και  
β) η βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 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 με α/α  280/2020. 
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 09/07/2020 και ώρα 14:30 
σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή. 
Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει 
αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση: 

Δήμος Ηράκλειας 
Πλατεία Μπακογιάννη 2 

Ηράκλεια ΤΚ 62400 
Γραφείο Προμηθειών 

για την πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου : 6904/03-07-2020 

(Δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 

 

 

 
Συνημμένα: 
 

1) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

2) Τεχνική Περιγραφή 

Ο Αντιδήμαρχος 
 
 

Χαβαλές Δημήτριος 
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