
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γρεβενά 24/5/2022

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Αρ. Πρωτ. 706

ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ

ΓΡΔΒΔΝΩΝ (Γ.Δ.Τ.Α.Γ.)

Τασ. Δ/νζε 1
ο
 σιλ. Γπεβενών - Κοδάνερ

Τασ. Κυδικ 51100 Γπεβενά

Τελέθυνο 2462025433

Fax 2462025434

Πλεποθοπ Πούλιορ Θεόδυπορ

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 :

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ 

meletes@central.tee.gr                                         

για ανάρτηση στην ιστοσελίδα σφμφωνα με 

το αρθό 330 του Ν4412/2016

α. Τπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ότι δεν 

ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73  του Ν.4412/2016. ε περίπτωςθ 

νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου 

εκπροςϊπου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ 

οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι

30/5/2022

705 24/5/2022

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:

Διαχείριςθ ιλφοσ από τθν Ε.Ε.Λ.  τθσ πόλθσ των Γρεβενϊν 

24/5/2022

704 24/5/2022

62.07.95 ΤΝΣΗΡΗΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Ε., Ερμοφ 25, 14564, Κθφιςιά, 

Ακινα, με ΑΦΜ 094149722 – ΔΟΤ ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ



Γρεβενά 24/5/2022

Ο Γεν. Δ/ντης της ΔΕΤΑΓ

Σοτίδης Επαμεινώνδας

Πολιτικός Μηχανικός

δ. 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)

Σα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ 

τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ,  εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 

μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. (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)

τθν υπεφκυνθ διλωςθ να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιοσ ι ελεγχόμενο από αυτόν φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο δεν ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ του άρκρου 118 για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν πριν τθν 

προςφορά ι τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. 

β. Φορολογικι ενθμερότθτα

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

α. Τπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ότι δεν 

ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73  του Ν.4412/2016. ε περίπτωςθ 

νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου 

εκπροςϊπου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ 

οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει 

ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι

γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ι

δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.(άρκρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρκρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)


