
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Ύδρευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
Α.Π.733 

Φλώρινα, 04-02-2021 
 

Προς : 
Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

«Εργασίες αποκατάστασης 
βλαβών κεντρικών αγωγών 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Εργασία :  «Εργασίες 

αποκατάστασης βλαβών κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Κάτω Κλεινών». 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών, σύμφωνα με τη Μελέτη, ανέρχεται σε 

ποσό 19.952,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., οικονομικού 

έτους 2021, και ειδικότερα τον Κ.Α. 62.07.91.042 με τίτλο: «Εργασίες 

αποκατάστασης βλαβών κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Κάτω Κλεινών». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη και να λάβουν 

γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

Βιολογικό Καθαρισμό – περιοχή Παλαιών Σφαγείων Φλώρινας, 53100 

Φλώρινα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

2385029517. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, σύμφωνα με το 

συνημμένο Έντυπο Προσφοράς, για την ανωτέρω Εργασία :  «Εργασίες 

αποκατάστασης βλαβών κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Κάτω Κλεινών»  

μέχρι την 09-02-2021, ημέρα Τρίτη.  

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, μαζί με την προσφορά σας, να μας 

αποστείλετε 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. Εναλλακτικά δύναται να υποβληθεί υπεύθυνη 

δήλωση του φυσικού προσώπου (ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του 

νομίμου εκπροσώπου) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ.1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Επισημαίνεται ότι το ποινικό μητρώο, τα πιστοποιητικά μη πτώχευσης, 

εκκαθάρισης, οι ένορκες βεβαιώσεις, πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, κλπ., είναι σε ισχύ, 

εφόσον έχουν εκδοθεί ισχύουν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι σε ισχύ, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  
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