
  

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Καναλάκι 13/05/2022 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ        Αριθ. Πρωτ.. 4985 

 

ΠΡΟΣ 

BREAK EVEN 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 

BREAK EVEN 

CONSULTING PC                                                

ΚΟΙΝ.: Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας 

                                                                             e-mail: meletes@central.tee.gr 

                                                                                (για ανάρτηση στη ιστοσελίδα του ΤΕΕ,                                     

σύμφωνα  με την παρ. 3γ, του άρθρου 

53, του Ν. 4782/2021) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με 
τίτλο: «Υδραυλική Μελέτη Έργων Βελτίωσης – 

Εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα» 
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου …. Του Ν4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» ‘όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

2. Τon (Τεχνικός φάκελος και προεκτίμηση αμοιβής) που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάργας 

προϋπολογιζόμενης αξίας 30.000.00€ (ή 37.200.00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%) 

Ελληνική





3. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010551213 

4. Την με αρ.πρωτ. 4983/13-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

22REQ010551244, ΑΔΑ 6Θ7ΑΩΞ0-ΓΑΖ) 

5. Την με αρίθμ. Πρωτ. 41/13-05-2022 Απόφαση Δημάρχου Πάργας με την 

οποία εγκρίθηκαν τα τεχνικά δεδομένα και τα λοιπά συνταχθέντα τεύχη της 

προεκτίμησης αμοιβής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας και 

καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία απ΄ ευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ  

 

Την εταιρεία BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ, ταχ. Διευθυνση : 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

137 - ΑΘΗΝΑ αφού λάβει υπόψη του τα τεχνικά δεδομένα και τα λοιπά 

συνταχθέντα τεύχη της προεκτίμησης αμοιβής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Πάργας , για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με 

τίτλο : «Υδραυλική Μελέτη Έργων Βελτίωσης –Εκσυγχρονισμού αρδευτικών 

δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα» , με την διαδικασία του άρθρου 328 και 330 του 

Ν4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

   Η πρόσκληση αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , μαζί με τα τεύχη της 

σύμβασης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 

   Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει μέχρι την  19/05/2022 και ώρα 15:00 είτε στο 

πρωτόκολλο του Δήμου Πάργας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική 

Διεύθυνση info@dimospargas.gr μέχρι και την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα. 

   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης καθώς και στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ , σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν4412/2016 όπως 

αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

    Με την προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: 

1.Μελετητικό πτυχίο σε ισχύ για την κατηγορία 16 (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) 

και για την κατηγορία 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) 

mailto:info@dimospargas.gr




2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 

του Ν.4412/2016, τα ακόλουθα: 

α. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός της είσπραξης 

χρημάτων) 

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) 

γ.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

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

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 

43 του Ν.4605/2019) 

 

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) 

  

Συνημμένα:1.Η Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας 

                      2.Έντυπο οικονομικής Προσφοράς  

                      3.  Υ.Δ. περί προσωπικών Δεδομένων 

 

 

Ο Δήμαρχος 

Ζαχαριάς Νικόλαος 

 

 

 

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-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/




 




