
     

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Η  Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια 
“ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ”, προϋπολογισμού : 23.058,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%      
και προσκαλεί τον Οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στην  παροχή σχετικών 
υπηρεσιών, να υποβάλλει κλειστή προσφορά, σύμφωνα με: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) 

"Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό πρωτοκόλλου 4255/11-05-2022 
προεκτίμησης αμοιβής της Μελέτης , την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται. 

6. Την ΑΑΥ 84 με (ΑΔΑ: 6ΤΘΧΟΕΣ5-ΒΔΨ) βάση Ν.4782/21 Αρ.53.  
 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 16/05/2022 στις 10:00 π.μ., στα Γραφεία , 
Οδός  28ης Οκτωβρίου 35, Τ.Θ. 60, Τ.Κ. 70400, Μοίρες, Πληροφορίες ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ 
ΞΑΝΘΗ. Τηλ.: 2892029444. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ημ/νία:     11/05/2022 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             Αρ. πρωτ.:   730 

 

Δ/νση: Μοίρες, 28ης Οκτωβρίου 35 Προς:  ΚΟΥΚΝΑΚΟΣ ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
Μεραρχίας 48, Σέρρες, Τ.Κ. 62 125 Τ.Κ.: 70400 Τ.Θ.: 60  

Κεντρικό e-mail: info@deya-festos.gr 
Υπηρεσία: Τμήμα καταναλωτών - Προμηθειών – 
Υλικών αποθήκης 
Πληροφορίες: Φανουράκη Ξανθή 
e-mail: oikonomiki@deya-festos.gr 
Τηλ.: 2892029444                                                  
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Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:  
 
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα. 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, 
η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, πρόσφατα 
ενημερωμένο. 
ζ. Αντίγραφο πτυχίου 
η. αντίγραφο μελετητικού πτυχίου 
 
 
Αντί αυτών, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης από τον Οικονομικό Φορέα υπεύθυνης 
δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των δικαιολογητικών, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας 
εκπληρώνει αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά και αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ότι 
αυτά θα κατατεθούν, ενημερωμένα, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση ΔΣ. 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 
 
 
 
 

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 




