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ΘΕΜΑ: Προσκληση Τποβολής Προσυοράς για την εκτέλεση της εργασίας:

ΠΡΟ:

1

2.

Έσονηαρ λάβει ςπότε:

1 Σον Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/23.08.1980 τεφχοσ Α') Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν 

Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ 

2 Σον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α'): Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

και ιδιαιτζρωσ των άρκρων 326,327,328,329 και 330

3 Τεν από ζκκεςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ

4 Το ςπ΄ απ. ππυη. πρωτογενζσ αίτθμα

5 Τιρ εξαζθαλιζμένερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ έηοςρ 

τθσ ΔΕΤΑΓ ςτον ΚΑ

6 Τεν ςπ΄ απ. ππυη. 

Απόθαζε ηος Γενικού Δ/νηε έγκπιζερ ηος αιηήμαηορ και αναλετερ δαπάνερ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε στετική προσυορά για την εργασία τοσ θέματος

μέτρι την :

α. Τπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 73  του Ν.4412/2016.
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Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 και του άρκρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί 

με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά:

Επιςκευζσ Η/Μ Εξοπλιςμοφ Αντλιοςταςίων - Γεωτριςεων ςτθν ΔΕ Ηρακλεωτϊν

23/5/2022
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62.07.90.103 (ΕΠΙΚΕΤΕ ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΩΣΩΝ)

ταυρόπουλο Αριςτοτζλθ, Η/Μ ζργα – 

Αυτοματιςμοί με ΑΦΜ 025587345-ΔΟΤ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α. Γκοφμα 1

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ 

meletes@central.tee.gr                                         

για ανάρτηση στην ιστοσελίδα σφμφωνα με 

το αρθό 330 του Ν4412/2016



Γρεβενά 23/5/2022

Ο Δ/ντησ Σεχν. Τπηρεςιών τησ ΔΕΤΑΓ

Σοτίδησ Επαμεινώνδασ

Πολιτικόσ Μηχανικόσ

δ. Φορολογικι ενθμερότθτα

ε. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου 

αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  (άρκρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ μποροφν ναι γίνουν και ςε ζνα ζντυπο και γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του Ν.4605/2019)

θμειϊνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ οικονομικϊν φορζων που δεν προςκλικθκαν να 

υποβάλουν προςφορά. (άρκρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 53 

του Ν.4782/2021)

β. υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεων του οικονομικοφ φορζα όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 


