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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολόσ προςφορϊσ για τη μελϋτη με τύτλο: «ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΒΑΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΙΣΗ», προεκτιμώμενησ αμοιβόσ 5.582.67€ (χωρύσ ΥΠΑ). 

 

O Δόμοσ Μεγύςτησ προτύθεται να αναθϋςει τη μελϋτη με τύτλο: «ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΒΑΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΙΣΗ», με τη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ 

του ϊρθρου 118 του Ν.4412/16, ςύμφωνα με την αρ. πρωτ. 842-22/10/21 Απόφαςη Δημϊρχου. Η 

εκτύμηςη τησ αμοιβόσ ανϋρχεται ςτο ποςό των 5.582.67€ (χωρύσ ΥΠΑ) και για την κϊλυψη τησ 

δαπϊνησ εκτϋλεςόσ του ϋχει εκδοθεύ η υπ’ αριθμ 1107/22-10-21 απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ και 

η δϋςμευςη πύςτωςησ ποςού 6.922,51€ (με ΥΠΑ) ςε βϊροσ του ΚΑΕ 30-7411.002 (Μελϋτεσ τεχνικών 

ϋργων Δόμου Μεγύςτησ) του προώπολογιςμού οικ. ϋτουσ 2021. 

Η μελϋτη αφορϊ την εκπόνηςη τησ πλόρησ μελϋτησ τησ βϊςησ τησ δεξαμενόσ ύδρευςησ. 

Ο ανϊδοχοσ μελετητόσ θα ςυντϊξει τα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ του ϋργου, καθώσ επύςησ θα 

προετοιμϊςει και θα υποβϊλει τον πλόρη φϊκελο για την ϋκδοςη των απαιτούμενων αδειών - 

εγκρύςεων  του υπό μελϋτη ϋργου. τισ υποχρεώςεισ του αναδόχου μελετητό περιλαμβϊνονται 

ενδεχόμενεσ διορθώςεισ που τυχόν θα απαιτηθούν. 

Γενικϊ, η υπό ανϊθεςη μελϋτη θα πρϋπει να περιλαμβϊνει: 

• Κατηγορύα 13, Τδραυλικϋσ Μελϋτεσ 

• Κατηγορύα 8, τατικϋσ Μελϋτεσ 

• Κατηγορύα 21, Γεωτεχνικϋσ Μελϋτεσ και Έρευνεσ 

• ύνταξη Σευχών δημοπρϊτηςησ Έργων 

• ΑΤ ΥΑΤ 
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ασ καλούμε να υποβϊλλετε τη ςχετικό προςφορϊ ςασ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο 

ςυνοδευόμενη από τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτην παρούςα 

Πρόςκληςη, λαμβϊνοντασ υπόψη το ςυνημμϋνο Υϊκελο Δημόςιασ ύμβαςησ του Δόμου Μεγύςτησ, 

μϋχρι την 29 του μηνόσ Δεκεμβρύου ϋτουσ 2021 και ώρα 14:00 ςτο πρωτόκολλο του Δόμου Μεγύςτησ. 

Ο φϊκελοσ θα αναγρϊφει ευκρινώσ τα εξόσ: 

 

“ΠΡΟ: ΔΗΜΟ ΜΕΓΙΣΗ 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: «ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΒΑΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΙΣΗ» 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ: 29 του μηνόσ Δεκεμβρύου 

ϋτουσ 2021 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΟΡΕΑ: *********” 

 

το ςφραγιςμϋνο φϊκελο προςφορϊσ θα περιϋχονται τα κϊτωθι δικαιολογητικϊ: 

 υμπληρωμϋνο το ςυνημμϋνο έντυπο οικονομικήσ προςφοράσ αριθμητικώσ και 

ολογρϊφωσ με ςυνολικό και ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τησ προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ 

για το ςυνολικό αντικεύμενο τησ μελϋτησ. Η προςφορϊ υπογρϊφεται και μονογρϊφεται ανϊ 

φύλλο από τον οικονομικό φορϋα. 

 Τπεύθυνη δήλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα, ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου, ό 

ςε περύπτωςη νομικού προςώπου την υποβολό αυτόσ εκ μϋρουσ του νόμιμου εκπροςώπου, 

όπωσ αυτόσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ 

τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να 

εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, όπου θα δηλώνεται ότι: 

o Δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 73 του 

Ν.4412/16. 

o Δεν ϋχει ςυναφθεύ κατϊ το προηγούμενο διϊςτημα δώδεκα (12) μηνών ςύμβαςη 

απευθεύασ ανϊθεςησ με το Δόμο Μεγύςτησ. 

o Έχει λϊβει πλόρη γνώςη των όρων τησ πρόςκληςησ και των λοιπών ςυνημμϋνων 

εγγρϊφων του φακϋλου δημόςιασ ςύμβαςησ: «ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΒΑΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΙΣΗ» και δηλώνει ςυμμετοχό ςτην 

διαδικαςύα ανϊθεςόσ τησ. 

Η ανωτϋρω υπεύθυνη δόλωςη γύνεται αποδεκτό εφόςον ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη 

τησ παρούςασ πρόςκληςησ.  

 Απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που 

εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ 

καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το 

οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 

μόνεσ πριν από την υποβολό του. Η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ: 

α) τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τουσ 

διαχειριςτϋσ. 

β) τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα ύμβουλο, τα μϋλη 

του Διοικητικού υμβουλύου, καθώσ και τα πρόςωπα ςτα οπούα με απόφαςη του 

Διοικητικού υμβουλύου ϋχει ανατεθεύ το ςύνολο τησ διαχεύριςησ και εκπροςώπηςησ 

τησ εταιρεύασ. 

γ) τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου, ό 





δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τον κατϊ περύπτωςη νόμιμο 

εκπρόςωπο. 

 Πιςτοποιητικό φορολογικήσ ενημερότητασ, που εκδύδεται από την Ανεξϊρτητη Αρχό 

Δημοςύων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ςε ιςχύ κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ και κατϊ την υποβολό 

των δικαιολογητικών για τον οικονομικό φορϋα.  

 Πιςτοποιητικό αςφαλιςτικήσ ενημερότητασ  
Οι Έλληνεσ μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα υποβϊλλουν ςχετικό πιςτοποιητικό για την κϊλυψη 

κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςόσ τουσ. Οι εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα εταιρεύεσ / Γραφεύα 

Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τον eΕΥΚΑ (κύριασ και 

επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ. Δεν 

αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ 

ενημερότητασ  των φυςικών προςώπων- μελετητών που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ 

ωσ εταύροι.  

 Τπεύθυνη δήλωςη του προςφϋροντοσ ότι: 

o Δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ 

για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 

ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

o Δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του, για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 4 του 

ϊρθρου 73 του Ν.4412/16 οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού. 

o Δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη οριζόντιου αποκλειςμού. 

 Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μϋχρι την λόξη τησ μεταβατικόσ περιόδου ιςχύοσ 

του π.δ. 71/2019 ςύμφωνα με το ϊρθρο 39 αυτού και από την πλόρη ϋναρξη ιςχύοσ του 

τελευταύου, βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Σμόμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρόςεων 

Δημοςύων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ςτην/ςτισ κατηγορύα/εσ μελετών Πολιτικού Μηχανικού, ότοι 

ςτισ κατηγορύεσ μελετών 01, 02, 06, 08, 10, 11, 13, 16, 21, 27. 

 

χετικϊ με την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 4, 5, 7, 8 του 

ϊρθρου 105 καθώσ και ςτο ϊρθρο 182 του ν. 4412/2016. 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η μελϋτη εύναι τα αναφερόμενα 

παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  

ωσ κατωτϋρω: 

1. Σο ςυμφωνητικό, ςυμπεριλαμβανομϋνων των παραςχεθειςών εξηγόςεων του οικονομικού 

φορϋα, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδύωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμό 

οικονομικών μεγεθών με τισ οπούεσ ο ανϊδοχοσ διαμόρφωςε την προςφορϊ του, 

2. Η παρούςα Πρόςκληςη, 

3. Η Οικονομικό Προςφορϊ, 

4. Η Σεχνικό Προςφορϊ, 

5. Σο τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) με τα τυχόν Παραρτόματα του, 

6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου 

7. Σο τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών. 

Σα ανωτϋρω ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ιςχύουν, όπωσ διαμορφώθηκαν, με τισ ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που παραςχϋθηκαν από την αναθϋτουςα αρχό επύ όλων των ανωτϋρω. 

 

Η ςυνολικό προθεςμύα ςύνταξησ τησ μελϋτησ, ορύζεται ςε ενενήντα (90) ημέρεσ από την ημϋρα 

υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

Αναλυτικότερα ςτοιχεύα για τισ προθεςμύεσ αναφϋρονται ςτην .Τ. 





 

Η προςφορϊ δεςμεύει τον οικονομικό φορϋα για τρεισ (03) μόνεσ, από την επόμενη τησ καταληκτικόσ 

ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών. 

Δεν λαμβϊνονται υπόψη προςφορϋσ οικονομικών φορϋων που δεν προςκλόθηκαν να υποβϊλουν 

προςφορϊ. 

Η αποςφρϊγιςη τησ προςφορϊσ θα γύνει από τον Προώςτϊμενο τησ Δ.Σ.Ε.Δ. ςτο γραφεύο του, 

παρουςύα δύο υπαλλόλων τησ Δ.Σ.Ε.Δ. 

 

Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι ωσ ϊνω αναφερόμενεσ Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ θα πρϋπει να φϋρουν 

βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ από αρμόδια Τπηρεςύα ό Αρχό ό ιςοδύναμα να ϋχουν εκδοθεύ 

μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ  gov.gr. 

 

 

υνημμένα 

1. Έντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ 
2. υγγραφό Τποχρεώςεων 
3. Σεύχοσ Προεκτιμώμενων αμοιβών 

 
 

 
Ο Δόμαρχοσ Μεγύςτησ 

 
 
 

Γεώργιοσ αμψϊκοσ 
 




