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ΠΡΟ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Θζμα: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για τθ μελζτθ: «ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΕΓΑΣΡΩΝ .Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΤ». 

Θ Διεφκυνςθ Τεχνικοφ Ελζγχου (ΔΤΕ) τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ 
(ΑΔΜ-Θ) προςκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προςφορά για την απευθείασ 
ανάθεςη, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'), για τθ 
ςφνταξθ τθσ μελζτησ του κζματοσ (CPV: 71320000-7,71335000-5) προχπολογιςμοφ 
27.180,81 € με Φ.Π.Α. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ προςφορϊν είναι θ Παραςκευή 1 Οκτωβρίου 2021 
και ώρα 13:00. Οι οικονομικζσ προςφορζσ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
υπόδειγμα, κατατίκενται ςτθν ζδρα μασ, ςτθν οδό Στρωμνίτςθσ 53 ςτθ Θεςςαλονίκθ, ΤΚ 
54248, ςτθ γραμματεία τθσ ΔΤΕ (γραφείο 103Β τθλ. 2313 309218/9135) είτε αυτοπροςϊπωσ 
είτε με ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτθν Υπθρεςία μασ ωσ τθν παραπάνω 
θμζρα και ϊρα. 

Θ δαπάνθ που κα προκλθκεί κα καλυφκεί από τα ζςοδα τθσ παρ. 3 του άρκρ. 9 του ν. 
2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α'). 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο Προςφοράσ, ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 Θ λζξθ «Προςφορά» ι θ φράςθ «Φάκελοσ Προςφοράσ», 

 Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και 

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (2) ξεχωριςτοφσ φακζλουσ, 

α) το φάκελο με τα απαραίτθτα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ όπωσ αναφζρονται ςτθν 
ςχετικι παράγραφο τθσ παροφςασ 
β) το ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικήσ προςφοράσ ο οποίοσ περιλαμβάνει 
ςυμπλθρωμζνο το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ζντυπο. 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν: 
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Όςοι κατζχουν δικαίωμα ςφνταξθσ Αρχιτεκτονικϊν Μελετϊν (κατθγορία 6) και 
Θλεκτρομθχανολογικϊν Μελετϊν (κατθγορία 9) πτυχίο τουλάχιςτον Α' τάξεωσ. Οι 
ενδιαφερόμενοι δφναται να είναι εταιρείεσ με τα αντίςτοιχα πτυχία ι κοινοπρατοφντα 
γραφεία. 

Πίνακασ προχπολογιςμοφ, βάςει του οποίου θα ςυνταχθεί και η προςφορά 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 6 14.891,40 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 9 4.169,48 

φνολο Μελετών 19.060,88 

Απρόβλεπτα 15% 2.859,13 

φνολο Μελετών 21.920,01 

Φ.Π.Α. 5.260,80 

Γενικό φνολο 27.180,81 

Ο Φάκελοσ Προςφοράσ κα ςυνοδεφεται από αίτηςη ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ 
απευκυνόμενθ προσ τθ ΔΤΕ (θ οποία κα πρωτοκολλείται) και κα φζρει τουλάχιςτον τα 
ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων (ςε περίπτωςθ εταιρίασ τα ςτοιχεία τθσ εταιρίασ, ςε 
περίπτωςθ κοινοπραξίασ, τα ςτοιχεία τθσ κοινοπραξίασ). 

Ο προςφζρων φορζασ, κα πρζπει να υποβάλλει μαηί με τθν οικονομικι προςφορά τα 
απαιτοφμενα αποδεικτικά μζςα περί μη ςυνδρομήσ των λόγων αποκλειςμοφ από 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων, κατά τα αναφερόμενα ςτα ςχετικά άρκρα του 
Ν. 4412/2016 ωσ ιςχφουν, και ειδικότερα: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου τελευταίου τριμήνου. Θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) 
ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΠΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(ΟΕ και ΕΕ), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (ΑΕ), το 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, γγ) κακϊσ επίςθσ και ςτισ περιπτϊςεισ των φυςικϊν 
προςϊπων. 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ. 
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ. 
4. Αποδεικτικό εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο, επίςθσ τελευταίου τριμήνου. 
5. Αντίγραφο πτυχίων μελετϊν ςε ιςχφ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του Ν. 4412/2016.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ και τθν υποβολι προςφοράσ. 

Τα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα υποβάλλονται κατά τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 10, 12 και 
13 του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016 ωσ ιςχφει. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ υπόκειται ςτουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που αναφζρονται ςτα 
ςυνθμμζνα ςε αυτι ςτοιχεία. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ κα αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ και κα αποςταλεί 
για ανάρτθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΤΕΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ, του ΤΕΕ Ανατολικισ 





Μακεδονίασ και του ΤΕΕ Θράκθσ. Επίςθσ, κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ ΑΔΜ-Θ ςτθ κζςθ 
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υνημμζνα 
1. Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Μελζτθσ με 

τα παραρτιματά του. 
2. Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ. 

Εςωτερική Διανομή: 
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Φάκελοσ Μελζτθσ 

 
Για τθν Προϊςταμζνθ Αρχι: 

Με εντολι Συντονιςτι ΑΔΜ-Θ 
Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ ΔΤΕ 

 
 

Αντώνιοσ αμαράσ 
ΠΕ Μθχανικϊν με Α' Βακμό 
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