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ΘΔΜΑ:  Ππόζκληζη Ανάθεζηρ (ηος άπθπος 120, παπ. 3β ηος Ν.4412/2016) για ύνατη ύμβαζηρ με 

ηην διαδικαζία Απεςθείαρ Ανάθεζηρ (ηος άπθπος 118 παπ. 1 - εδ. α΄  ηος Ν.4412/2016) για 

ηην καηαζκεςή ηος έπγος με ηίηλο: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ WC» 

Έπγο: «KAΣΑΚΔΤΗ WC»,  ζπλνιηθνύ Π/Τ 30.151,76 Επξώ κε Φ.Π.Α. 

 

(CPV 45210000-2 [Καηαζκεςή κηιπίυν]) 

Δκηιμώμενηρ αξίαρ:  24.315,94 Δςπώ (πλέον Φ.Π.Α .24%), 

ήηοι 30.151,76 € (με ΦΠΑ) 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

Σνλ θν ΜΊΚΟ ΥΡΗΣΟ, ΕΜΠΕΙΡΟΣΕΥΝΗ γηα ύλαςε ύκβαζεο κε ηελ δηαδηθαζία Απεπζείαο 

Αλάζεζεο (ηνπ άξζξνπ 118 παξ. 1 - εδ. α΄  ηνπ Ν.4412/2016) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 24.315,94 Δςπώ  (συπίρ ΦΠΑ).Σν έξγν 

ρξεκαηνδνηείηαη από ίδηα έζνδα 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κε ηνπο ελ γέλεη όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαζνξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4782/2021): 

1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ή ηνλ 

λόκηκν εθπξόζσπν απηνύ όηη έιαβε γλώζε ηνπο όξνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο 

όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 

2. Τπεύζπλε δήισζε όηη αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ην έξγν όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

κειέηεο 533/06-05-2022 

3. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ όηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016. ε 

πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε 

απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
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επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο 

πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ 

(Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή 

β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα νπνία κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή 

γ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ή 

δ) ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν.(άξζξν 

80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 

4. Τπεύζπλε δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη κλεία όηη ν ίδηνο ή ειεγρόκελν από απηόλ θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν δελ έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε ηνπ άξζξνπ 118 γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ πξηλ ηελ 

πξνζθνξά ή ηε ιήςε ηεο απόθαζεο κε ηελ επηρείξεζε. 

5. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο/δεκνπξαζίεο 

6. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο/δεκνπξαζίεο (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ 

Ν.4412/2016) θαη ππεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όζνλ 

αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

7. Τπεύζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ 

απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021) 

8. Ελ ηζρύ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΕΕΠ ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθώλ έξγσλ ή βεβαίσζε ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο όηη ε Εξγνιεπηηθή επηρείξεζε είλαη γξακκέλε ζηα κεηξώα ηεο ζηελ θαηεγνξία 

Οηθνδνκηθώλ Έξγσλ γηα έξγα αληίζηνηρα ( παξ. 2. ηνπ άξ. 75 θαη αξ. 76 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 24 ηνπ Ν. 4782/2021 .) 

9.  Απόζπαζκα πνηληθνύ Μεηξώνπ ( παξ. 1 ηνπ άξ. 73 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

αξ.22 ηνπ Ν. 4782/2021 .) 

 

Ωο ρξόλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξ. 120, παξ. 

3β ηνπ Ν.4412/2016) λνείηαη ε (ζεκεξηλή) εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθό θνξέα, Εξγνιήπηε 

Δεκνζίσλ Έξγσλ ηεο πξώηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 17
ε
 Ινπλίνπ 2022, εκέξα 

.Παξαζθεπή  θαη ώξα  15:00 .κ.κ. 

Η παξνύζα Πξόζθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο www.loutrapozar.com.gr, ζην 

ΚΗΜΔΗ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εκεξώλ θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΣΕΕ ( 

https://web.tee.gr) 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ 

ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Ε. 

 

                                                              ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-73-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
http://www.loutrapozar.com.gr/
https://web.tee.gr/

