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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ» 

 

     Η Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης - Αλιβερίου θα προβεί στην ανάθεση έργου με τίτλο «Διάνοιξη 
δύο (2) δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην κοινότητα Πετριών της Δ.Ε. Δυστίων 
(θέσεις «Κορώνι» & «Λιανή Άμμος»), σύμφωνα με τη Τεχνική έκθεση της 
Υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
     Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως, είτε συστημένη 
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έντυπο 
προσφοράς στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης - Αλιβερίου, στη διεύθυνση Κ. Μπακόλα 
30 (1ος όροφος), Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τη   
Παρασκευή 20/5/2021 και ώρα 11:00 πμ. 
     Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου. 
     Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση που 
επισυνάπτεται, προϋπολογισμού 14.465,00 € συν ΦΠΑ 24% όπου συντάχθηκε από 
το Τεχνικό Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. 
 
               Σημειώνεται ότι με την προσφορά θα πρέπει να προσκομισθούν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς. 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) για κάθε 
ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.  
Όσον αφορά στις: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) , τους διαχειριστές β)  στις 
περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) , τον διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Εναλλακτικά, δύναται να προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται για το ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση Νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 
στην περίπτωση 79 Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως : Α) στις περιπτώσεις 
(Ε.Π.Ε.) Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, (Ι.Κ.Ε.) Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιριών, και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, Β) στις 
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περιπτώσεις (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016) όπως 
συμπληρώθηκε με την 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
 
Οι Υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του 
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
του οικονομικού φορέα, όπως ισχύουν για την κατηγορία έργων 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 
 
Σημειώνεται ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών 
φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. (άρθρο 120 
παρ. 3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 
Ν.4782/2021) 
 

 
Για την ΔΕΥΑΚΑ 
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