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Έδεσσα,   11 – 05 – 2022 

Αρ. Πρωτ.: 6035 

 

ΠΡΟΣ: 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
Τηλ.: 2310421116 
EMAIL: ath.valavanis@gmail.com   

ΘΕΜΑ : 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της Στατικής μελέτης  - κατηγορίας 8 
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της 
διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας». 

Προκειμένου ο Δήμος Έδεσσας να υλοποιήσει την Στατική μελέτη της μελέτης με τίτλο: 

«Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι 

της Έδεσσας» σύμφωνα με την υπ' αρ. 2Μ/2021, επικαιροποιημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. & 

Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού -37.142,75-€ (με το Φ.Π.Α. 24%), ανακοινώνει τα κάτωθι: 

1. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/16, άρθρο 118 και 120, 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021. 

2. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και για τον λόγο αυτό υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας για το έτος 2022 ποσό 16.600,00 € για 

όλες τις κατηγορίες μελέτης με κωδικό αριθμό 30.7411.100 και τον τίτλο «Μελέτη 

αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της 

Έδεσσας». 

3. Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως, από τον 

προσφέροντα, στο συνημμένο υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς της Δ.Τ.Υ. & 

Π.Δ.Ε. το οποίο θα έχει και την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα και θα τοποθετηθεί 

σε φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα εξής: Το ονοματεπώνυμο του προσφέροντα ή της 

εταιρίας με την ένδειξη, Στατική μελέτη  - κατηγορίας 8   της μελέτης «Μελέτη αποτύπωσης 

& αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας»  

Δικαιολογητικά Υποβολής Προσφοράς. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων μαζί 

με την προσφορά του, πρέπει να αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

β. Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο, από τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης από την οποία να προκύπτει η μη οφειλή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε 

ισχύ. 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

ε. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου (πτυχίο μελετητή), σε ισχύ. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει) περί 

μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

4. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισμένος μέχρι και την 

Δευτέρα 16/5/2022, στο πρωτόκολλο του Δήμου Έδεσσας μέχρι την ώρα λήξης του 

ωραρίου της Υπηρεσίας. 

5. Σαν μέγιστος χρόνος εκπόνησης της μελέτης καθορίζεται το διάστημα των 

τεσσάρων  (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

6. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάσημα ισχύος της 

σύμβασης. 

7. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

8. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Δήμου 

Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ. 58200 και στα τηλ. 2381350717, κ. Χριστίνα 

Ασημακοπούλου. 

Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν κλήθηκαν να υποβάλλουν 

προσφορά δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

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/




ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την εκπόνηση της  Στατικής μελέτης  - κατηγορίας 8     της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι 

της Έδεσσας» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση του Οικονομικού Φορέα) 

 

Κατηγορία Μελέτης 
Προεκτιμώμενη 

αμοιβή μελέτης 

(€) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Δαπάνη μελέτης 
μετά την 
έκπτωση  

(€) 

 

Μελετητής κατηγορίας 8 

 

4.442,09   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ Σ1: 

4.442,09 Π1  

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ1 – Π1) / Σ1 = %  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 666,31   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.108,40   

ΦΠΑ 24% 1.226,02   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 6.334,42   

 

 

(ημερομηνία) 

Ο προσφέρων 

 

(υπογραφή – σφραγίδα) 




