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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Μ.Π.Ε 

έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων οικισµών του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

(Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό µέτωπο Αγ. Ιωάννη)», προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.077,86€ 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε απόφαση ∆ηµάρχου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 

 

 Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως είτε µε συστηµένη επιστολή ή 

µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος, στη διεύθυνση «∆ήµος Ζαγοράς – Μουρεσίου, 37001, Ζαγορά», τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 06.05.2020 και ώρα 14.00 (λήξη επίδοσης προσφορών).  

 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο περιέχει: 

α/. Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς όπου θα περιλαµβάνει το έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

που επισυνάπτεται στην πρόσκληση 

 

β/. Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, όπου θα περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1/. Πτυχίο µελετητικό (κατηγορίας 27) 

2/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του 

νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 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 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) . 

∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

3/. Φορολογική ενηµερότητα. 

4/. 4.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

4.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
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ενηµερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. 

5/. Ποινικό µητρώο (η υποχρέωση αυτή αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 

Ε.Ε.και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου κι όλα τα µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Α.Ε.) 

6/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

7/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου να αναγράφεται 

η σγκεκριµένη δραστηριότητα. 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 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 

 

8/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη µελέτη 

 

9/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός 

φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

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

διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, 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.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 

10/. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σύνθεση της οµάδας έργου, το οποίο θα συνοδεύεται από 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ελάχιστης εµπειρίας των µελών της οµάδας έργου 

όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση (Προεκτίµηση Αµοιβής). 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρίθµ. 

2238/12.03.2020 Τεχνικής Έκθεσης (Προεκτίµηση Αµοιβής). 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

 

- Παραδοτέα : 

Υποβολή πλήρους ΜΠΕ µε τα σχέδια και τα παραρτήµατά της, σε έντυπη µορφή σφραγισµένη και 

θεωρηµένη από την επιβλέπουσα αρχή εις τετραπλούν καθώς και  σε  CD σε µορφή pdf. 

 

-Προθεσµία ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων, δύο µήνες από την υπογραφή αυτής. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
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Tηλ. : 24263-50105 

fax : 24260 - 23128 

τ.κ.: 37001    
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου 

"∆ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ, ΑΓΙΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ, ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ), 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ". 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Τεχνική Έκθεση 

(Προεκτίµηση Αµοιβής) 
 

Ζαγορά, :12.03.2020 

Αρ. Πρωτ.: 2238 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το αντικείµενο αφορά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου   

" ∆ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΙΣΣΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ, 

ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ), ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ". 

  

Η δαπάνη θα εκτελεστεί κατά τα οριζόµενα στην παρ. 9(β), του άρθρου 2, του Ν.4412/2016, 

σύµφωνα µε το οποίο ..." ως «δηµόσιες συµβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συµβάσεις που 

έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφεροµένων στην υποπερίπτωση α' της 

παρούσας περίπτωσης «,» [4] συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλευτικών υπηρεσιών, που ως 

τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείµενο το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, οργάνωση, 

διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών 

προγραµµάτων και δράσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, καθώς και σε οριζόντιου 

χαρακτήρα παρεµβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους µε τη µεταφορά της απαραίτητης 

σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των 

ανωτέρω προγραµµάτων και δράσεων. Στις συµβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι 

οικονοµικές µελέτες, οι κοινωνικές µελέτες, οι µελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι 

περιβαλλοντικές µελέτες, καθώς και οι µελέτες συστηµάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται 

µε έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή µε εκπόνηση µελετών και παροχή τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α' της παρούσας 

περίπτωσης". 

 

 

2. ΑΜΟΙΒΗ 

Η προεκτίµηση της αµοιβής διενεργείται σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΣγ/32129/ΦΝ 

466 20/7/2017 Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του 

ν.4412/2016 (Α’147) η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β, αρ. φύλλου 2519, 20/7/2017. 

Λαµβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιµή τκ=1,218 (εγκύκλιος 3, 19/3/2019, αρ. πρωτ. 

∆ΝΣ/12546/ΦΝ 439.6 Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών). 

 

Άρθρο  ΓΕΝ.4 Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή 

άλλου επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα 

ηµέρας ως εξής: 

 

 α- Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 

 β- Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

 γ- Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

 

 

Προεκτίµηση αµοιβής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Για την εκτέλεση θα απαιτηθεί το παρακάτω προσωπικό : 

 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πλήθος Ηµέρες 

απασχόλησης 

1. Πολιτικός Μηχανικός Υδραυλικός, 1 4 
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α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πλήθος Ηµέρες 

απασχόλησης 

µε εµπειρία 10-20 ετών  

2. Χηµικός Μηχανικός, µε εµπειρία 10-

20 ετών 

1 2 

 

 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή µε βάση τις προβλεπόµενες ανθρωποηµέρες απασχόλησης, υπολογίζεται 

ως εξής: 

 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ηµερήσιο κόστος 

( € ) 

Ηµέρες 

απασχόλησης 

Σύνολο κόστους 

(€) 

1. Πολιτικός Μηχανικός Υδραυλικός, 

µε εµπειρία 10-20 ετών  
450 * 1,218 4 2.192,40 

2. Χηµικός Μηχανικός, µε εµπειρία 

10-20 ετών 
450 * 1,218 2 1.096,20 

   Άθροισµα 3.288,60 

   Φ.Π.Α. 24% 789,26 

   Σύνολο 4.077,86 

 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά , 12.03.2020 

Ο Συντάξας 

Κοπατσάρης ∆. 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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