
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ  

ΓΖΜΟ ΒΟΪΟΤ 

 

 

 
Σαρ. Γ/λζε: Πι. Σζηζηνπνύινπ 5 

Σαρ. Κώδηθαο: 50300 

Σειέθωλν:  24653-50148/ 50140 

FAX: 24653-50145 

Πιεξνθνξίεο: Εήθνπ Αλαζηαζία 

E-mail: zikouana@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

 

 

 

ηάηηζηα,  19-05-2022  

Αξ. Πξση:         10156 
 

 
 

ΓΗΛΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ηνπ Βαζηιείνπ 
[Αξρηηέθησλ Μεραληθόο]  

Αιεμάλδξνπ βώινπ 11, Σ.Κ. 54622 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

Tει: 2310234022 / 6942013136 

E-mail: info@4022architects.gr  

 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

(ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4782/2021)  

γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν:  

«ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:  

ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ "ΜΠΟΤΝΟ" ΗΑΣΗΣΑ» 

Ο Γήκνο Βνΐνπ ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Αξρηηεθηνληθή κειέηε 

ηνπ έξγνπ: Αλάπιαζε πεξηνρήο "Μπνύλνο" ηάηηζηαο» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 50 ηνπ 

Ν.4782/2021, θαη όπσο θαζνξίζηεθε  κε ηελ αξ. 149/2022 (ΑΓΑ: ΩΝ6ΝΩ97-94Δ) απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

Ζ πινπνίεζε ηεο  ελ ιόγσ κειέηεο πξνβιέπεηαη ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022, 

ζηνλ Κ.Α.: 64.6112.01 κε ηίηιν: «ύληαμε κειεηώλ Γήκνπ Βνΐνπ ΔΑΠ»,  κε ππάξρνπζα πίζησζε 

37.155,17€ θαη κε ρξεκαηνδόηεζε πνπ πξνέξρεηαη από ην Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2012-2018. 

Από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ζπληάρζεθε ν Φάθεινο έξγνπ (Σερληθά δεδνκέλα – 

Πξνεθηίκεζε Ακνηβήο) ηεο κειέηεο: «Αλάπιαζε πεξηνρήο "Μπνύλνο" ηάηηζηαο», ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε 

πξνθηίκεζε ακνηβήο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 37.155,17€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απξνβιέπησλ θαη Φ.Π.Α. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζύκβαζεο. Ζ κειέηε ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α708.08.2016) 

«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» θαη ηνπ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/09.03.2021 ηεύρνο Α’), όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. 
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Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ κειέηεο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 1011/2022 

απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑΜ: 22REQ010582339 θαη ΑΓΑ: 682ΗΩ97-0ΒΥ) πνπ πεξηιακβάλεη 

ηε βεβαίσζε ηεο αλαπιεξώηξηαο Π.Ο.Τ. γηα ηελ ύπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνύ, ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξών Γεζκεύζεσλ 

ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

Οη ηηκέο λννύληαη ρσξίο όξν αλαπξνζαξκνγήο, αλαζεώξεζεο, απμνκείσζεο θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ επηηξέπνληαη. Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Γελ δίδεηαη 

πξνθαηαβνιή. 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ησλ ππνινίπσλ δηθαηνινγεηηθώλ, δελ ππνρξενύζηε 

λα θαηαζέζεηε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, νύηε εγγύεζε ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία ( άξ. 72 παξ. 1β ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 72 παξ. 1α ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ από ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4782/2021 ). 

Καηόπηλ απηώλ πξνζθαιείζηε όπωο ππνβάιιεηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, γηα ηελ 

αλωηέξω κειέηε, καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάηω ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην πξωηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο κέρξη θαη ηελ 

Παξαζθεπή 27-05-2022 θαη ώξα 14:00. 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ εθδίδεηαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (αξκόδηα Γ.Ο.Τ) γηα ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα. 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ εθδίδεηαη από ηνλ αξκόδην αζθαιηζηηθό θνξέα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ 

Ν.4412/2016). 

δ. Τπεύζπλε δήιωζε όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ηωλ ππνρξεώζεωλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο 

ε. Τπεύζπλε δήιωζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ όηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016. ηελ ππεύζπλε 

δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη κλεία όηη ν ίδηνο ή ειεγρόκελν από απηόλ θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δελ έρεη 

ζπλάςεη ζύκβαζε ηνπ άξζξνπ 118 γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ πξηλ ηελ πξνζθνξά ή ηε ιήςε ηεο 

απόθαζεο.  

ζη. Τπεύζπλε δήιωζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξωζεο ηνπ νξηδόληηνπ 

απνθιεηζκνύ, ζύκθωλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021) 

δ. Πηπρίν Μειεηεηή γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, ωο εμήο: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
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/
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ΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΣΑΞΖ 

ΠΣΤΥΗΟΤ 

Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο θαη. 7 Β΄ ΣΑΞΖ 

 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

Ν.4605/2019). 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο 

ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο,  εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

εκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ πξνζθιήζεθαλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ 

Ν.4782/2021). 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΟΪΟΤ 

 

ΕΔΤΚΛΖ ΥΡΖΣΟ 

 

 

Συνημμένα:  

 Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ζπκπιεξώζεηε 

 Ο από 10/2021 Φάθεινο έξγνπ ηεο κειέηεο ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
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