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ΓΕΡΑΚΑΣ, 07 -10-2021
Αριθμ. Πρωτ. : 32558

ΠΡΟΣ : 1) ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222-ΓΕΡΑΚΑΣ T.K. 15344
ΑΦΜ: 998806784-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 2106046235-6
FAX: 2106615614
Email: amastrokostas@hotmail.com
2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΡΕΤΗΣ
Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 22
Γέρακας Αττικής T.K. 15344
ΑΦΜ 045182738 ΔΟΥ Παλλήνης
ΤΗΛ 210-6617779 FAX 210-6617779
Email: vberetis@gmail.com

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσία
καθαρισμού φρεατίων Δ.Ε. Γέρακα (2021)»
Ο Δήμος Παλλήνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: « Υπηρεσία
καθαρισμού φρεατίων Δ.Ε. Γέρακα (2021)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρ. 118 παρ.
1 του Ν. 4412/2016).
Προκειμένου ο Δήμος
Παλλήνης να προβεί στην απευθείας ανάθεση του θέματος
παρακαλούμε όπως υποβάλλετε στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά στο email:
v.papaioannou@0156.syzefxis.gov.gr ή a.theodoratou@0156.syzefxis.gov.gr αλλά και σε έντυπη
μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (σε δύο σειρές: πρωτότυπα & αντίγραφα), στην
υπηρεσία μας εντός δέκα (10) ημερών, τους παρακάτω φακέλους με τα συνημμένα δικαιολογητικά:
Α) Φάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
α. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους, (άρθρο 80 παρ. 9 ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την
υποπερίπτ. αγ' της περίπτ. α' της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν.4605/2019):
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
ii) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
iν)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L
101 της 25.4.2011 σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄215)
Ελλείψει αυτού προσκομίζεται ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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β. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, που να είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτά χρόνος
ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
γ. υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο στην
επιχείρηση του προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των εκ των μελών της διοίκησής της
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν (ΣτΕ ΕΑ 71/2011, 984/2008).
δ. Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους (γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης, εφόσον
πρόκειται για εταιρεία (ΓΕ.ΜΗ.)).
ε. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β) Φάκελος Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας (εφ’ όσον απαιτείται).
Γ) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Συν. Το υπ΄ αρ. 78/2021 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
Σχετικά: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31156/28-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009271438) πρωτογενές αίτημα της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009299645/01-10-2021.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

