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ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 20 

       ΑΓΡΙΝΙΟ 11-01-2022 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
(βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 328 θαη 330 ηνπ Ν. 4412/2016 όπωο, αληίζηνηρα,  

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 128 θαη 130 ηνπ Ν.4782/2021)  

 

Η παξνύζα αλαξηάηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζην siteηεο 

ΓΔΤΑΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ (meletes@central.tee.gr) 

ΠΡΟ  
θ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΓΔΤΑΑ  
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
14-01-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ  13.00 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Τινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο: “Παξαγωγή θαη 

δηνίθεζε εξγαζηώλ ιεηηνπξγίαο & 

ζπζηεκαηνπνίεζεο δηθηύωλ ΓΔΤΑΑ” 

(κειέηε Ιαλ. 2022) 
CPV 71311100-2, 71322100-2 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 
21.225,00 € 

Κ.Α.Δ.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  61.93.02 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
Σερληθή Τπεξεζία 26410-28139, 

2641045361(129) 

 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Σα θαηά ηνλ λόκν (4412/2016 όπωο ηζρύεη) δηθαηνινγεηηθά (έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο*, θνξνινγηθή &αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, πνηληθό/πνηληθά 

κεηξώα).  

2. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζεκείνπ5 “Χορηγούμενες δηλώζεις-

βεβαιώζεις ζσμμόρφωζης ” ηεο Σερληθήο Έθζεζεο/Μειέηεο 

3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Υξήζε ηνπ εληύπνπ νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο ηεο 

Σερληθήο Έθζεζεο/Μειέηεο). 

 

 

*απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα (από ηα - θαηά 

πεξίπηωζε - ππνβαιιόκελα “λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα”, όπωο έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο 

εθπξνζώπεζεο, πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ε λόκηκε ζύζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, όιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηωλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζωπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο (λόκηκνο εθπξόζωπνο, δηθαίωκα ππνγξαθήο θιπ.) θαζώο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ηνπο ή/θαη ηωλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ.  

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απνηεινύλ: 

• Σν πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (έθδνζε ην πνιύ έμη -6- κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ) κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ θαη ην είδνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο (άζθεζε ηνπ εηδηθνύ επαγγέικαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο). Δθόζνλ ν δηαγωληδόκελνο έρεη ηε κνξθή λνκηθνύ πξνζώπνπ (εηαηξείαο), ζηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 





- Σα θύιια ηωλ εθεκεξίδωλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηα νπνία δεκνζηεύζεθαλ ην ηδξπηηθό 

θαηαζηαηηθό θαη νη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (θαη ΦΔΚ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλωζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ζε πεξίπηωζε Α.Δ.) ή ην ηειεπηαίν 

θωδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό (από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ζε πεξίπηωζε ΔΠΔ) ή ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία από ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Η., εάλ πξόθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ. 

- Σν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθό ζεωξεκέλν από ην πξωηνδηθείν ή λόκηκα επηθπξωκέλν θαζώο θαη νη ηπρόλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεωξεκέλεο ή επηθπξωκέλεο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν, εάλ πξόθεηηαη γηα ΟΔ θαη ΔΔ. 

Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη από πξόζωπν πνπ δελ πξνθύπηεη από ηα αλωηέξω έγγξαθα όηη έρεη ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ 

όηη έρεη λνκίκωο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό. 

Σα θπζηθά πξόζωπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γ.Ο.Τ. θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΝΑΙ/ΟΥΙ 

FAX OXI 

E-MAIL 
logistirio.deyaa@hotmail.com 

ΟΥΙ 

ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ΝΑΙ 

ΑΛΛΟ ΜΔΟ  ΟΥΙ 

 

 

    

Ο Αντιπρόεδρος Δ.. 

 

 

 

Κηηζνπάλνο Κωλ/λνο 

 

     

 

 




