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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη 

Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: “Ολοκλήρωση αποχετευτικού 

δικτύου πόλης Μυτιλήνης”» 

 

 
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την υπ’ αριθ. 277/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΥΟΚΠΛ-ΗΘΦ) απόφαση, αποφάσισε 

να αναθέσει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών 

Δημοπράτησης του έργου: “Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Μυτιλήνης”» 

προϋπολογισμού 26.384,36 €, χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά, βάσει τιμής. 

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 26.384,36 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

-  23.983,30 € για μελέτη κατηγορίας : (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Μελέτες 

- 3.441,44 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
 

 

Με την παρούσα επιστολή-πρόσκληση σας καλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για 

την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης 

του έργου: “Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Μυτιλήνης”», υποβάλλοντας 

οικονομική προσφορά για τη σύνταξη της μελέτης, σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε 

κλειστό σφραγισμένο φάκελο, όπου στο εξωτερικό του μέρος θα αναγράφονται ευκρινώς με 

κεφαλαία γράμματα:  

 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το έργο (ΔΕΥΑΛ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  

3. Ο τίτλος της υπηρεσίας. 

4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.  

5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, fax, 

κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)  

 

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς σας τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα:  

 

Υποφάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

 

1. Αντίγραφα μελετητικών πτυχίων στη κατηγορία: 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων»  

2. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

του. 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που έχει εκδοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εισόδων (Α.Α.Δ.Ε). 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα. Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές-φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν 

σχετικό Πιστοποιητικό για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισης τους. Οι 

εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρίες/Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
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ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας 

εταιρίας αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων μελετητών που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδική και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας με το οποίο βεβαιώνονται ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί  σε 

διαδικασία εξυγίανσης , καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει δοθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση . Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα 

7. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τελεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  ως κάθε φορά 

ισχύουν. Οι μελετητές-φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 

εκκαθάριση. 

8. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχειρήσεων από την Ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την 

οποία να προκύπτει η μη αναστολή της Επιχειρηματικής δραστηριότητας τους. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά , υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση. 

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση πως, δεν προβλέπονται χρόνος ισχύος  των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκαιρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι (6) 

μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της προκηρύξεως. 

 

Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετέ ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζεται η 

αίτηση προς τον φορέα έκδοσης και το δικαιολογητικό προσκομίζεται σε περίπτωση που θα 

αναδειχθεί ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Υποφάκελος Οικονομική Προσφορά: 

 

Ο παρών φάκελος θα εμπεριέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από τον Αναθέτοντα Φορέα 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα υπογράφεται είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από τον εκπρόσωπο τους. 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται δύναται να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το 

σύνολο των μελετών. 

 

Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς με πτυχίο μελετητή ή Γραφεία 

μελετών μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του Π.Δ. 71/2009 σύμφωνα με το 

άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο τμήμα 

Ι του Μητρώου  Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΜΕ.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες 

κατηγορίες μελετών ως εξής: 

1. Στην κατηγορία (13) μελέτες υδραυλικών έργων. 

 

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση  του αντικειμένου της 

σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς σας θα πρέπει να αποσταλεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΛ μέχρι την 

Δευτέρα 20/9/2021 και ώρα 13.00 και θα απευθύνεται στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ, στην Διεύθυνση (Ελ. 

Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), ΤΚ 81132. 





 

Συνημμένα:   

1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

2. Η απόφαση 277/2021 (ΑΔΑ: ΨΜ75ΟΚΠΛ-

Ρ17) απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ 

3. Φάκελος Έργου 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ  
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