
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
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Πληρ.:  

Τηλ.:  
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Βλαχάβα 1 

42200 
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24323  50292 
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ΠΡΟΣ Λαφαζάνη Κων/νο 

Καραισκάκη 4 

42100 Τρίκαλα 

E-mail:clafaz@otenet.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της  ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  

προϋπολογισμού 7.499,52 € μαζί με Φ.Π.Α.» 

  

  Ο Δήμος Μετεώρων ενδιαφέρεται να αναθέσει την  εκτέλεση της  ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  προϋπολογισμού 

7.499,52 € μαζί με Φ.Π.Α.»  (CPV:71356400) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η 

δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7413.080. Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου 

έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 696/6773/17.05.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ : 

66Κ946ΜΜΥΗ-Ρ67) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας με 

αρ. πρωτ. 6750/16.05.2022 έγκρισης της διαδικασίας σύμφωνα με τον περιορισμό της παρ. 4 

του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021. 

Σας αποστέλλουμε την παρούσα πρόσκληση μαζί με : 

1) Την αριθ. Πρωτ. 6677/16.05.2022 μελέτη ποσού 7.499,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% για την εκπόνηση της  ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΗΣ 

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  

 2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 Εφόσον ενδιαφέρεστε μπορείτε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά 

στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων μέχρι την 23.05.2022 ημέρα Δευτέρα.   

 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, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε και τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

(1) Οικονομική προσφορά, συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται. 

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι:  Έλαβαν γνώση των όρων της 

παρούσας, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την 

παρούσα και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

(3) Πιστοποιητικό  τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα 

εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο 

επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης). 

(4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.  

 (5) Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην ΥΔ 

της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος ως 

22PROC010563641 2022-05-17



προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών. 

 (6) Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι 

ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται 

να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

 (7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν 

λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα 

αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, δ) Σε περίπτωση 

αλλοδαπών νομικών προσώπων  η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν 

τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται. Εάν από το υποβληθέν  ποινικό 

μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος  για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να 

επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις. 

(8) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου  νομικού 

προσώπου. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως  π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου  ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της 

εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ). Εάν από τα ανωτέρω 

καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την 

εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση. 

(9) Πιστοποιητικό  τελευταίου εξαμήνου από αρμόδια αρχή για την εγγραφή τους στο σχετικό 

επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή 

Γραφείων Μελετών στην κατηγορία 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων» και το Πτυχίο τους 

να είναι εν ισχύ. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής. Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Κατά τα 

λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών) ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την 

κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 

-Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 

έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 

4250/2014. Η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κλπ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  

-Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα 

Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες. 
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-Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 

4250/2014. 

-Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 

                                                                                                             

                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

         

 

                                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 

ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ      

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     
 

 
 
 
 

Παροχή τεχνικών και λοιπών 

επιστημονικών υπηρεσιών για 

την «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  

 

7.499,52 με Φ.Π.Α. 
 

   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για την «Γεωμετρική διαμόρφωση της οδού 

Τρικάλων στην πόλη της Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων» 

 
 

 Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 

1 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του 
υπάρχοντος οδικού δικτύου 

Τεμάχιο 1   

2 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:  
Εκλογή της Τυπικής Διατομής της οδού Τρικάλων 

Τεμάχιο 1   

3 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3:  
Οριζοντιογραφία Έργων της οδού Τρικάλων 

Τεμάχιο 1   

      

   ΣΥΝΟΛΟ  

   ΦΠΑ 24%  

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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