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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

    Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 326,328,330 και των άρθρων 21,22,23 του Ν. 4441/2016 και όπως 

αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), ενδιαφέρεται να προβεί στην 

απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» σύμφωνα και με την ΑΔΑΜ_22REQ010582888 Τεχνική Έκθεση - Προϋπολογισμό.  

    Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά για το εν λόγω έργο στα 

γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς (Μεσοποταμία Καστοριάς, Τηλ. 24670-61792, e-mail: deyak-2@otenet.gr, 

Website:deyakastorias.gr) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες συνοδευόμενη από:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου 

είναι: - οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), - οι διαχειριστές 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), - ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), - ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου των συνεταιρισμών, - σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού 

προσώπου.  

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής και θα είναι σε ισχύ στον χρόνο υποβολής των , ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: - 

αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, - 

αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 
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ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, - σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά 

και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

απαιτείτε και η προσωπική τους ασφαλιστική ενημερότητα - σε περίπτωση εταιρειών (νομικών 

προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι 

οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου, για δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή 

των. 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

  Διαμαντόπουλος Παναγιώτης 

  Διπλ. πολιτικός μηχανικός 
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