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Πληροφορίες: κ. Ηλίας Γκουγιάννος 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ & 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 
 

Έδεσσα, 21-11-2022 

Αρ. Πρωτ.: 15293 
 

ΠΡΟΣ: 
1. «Καρφοπούλου Σ. ∆έσποινα» 
26ης Οκτωβρίου 43, ΤΚ 54627 
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 6936552233 
e-mail: info@deltaengineering.gr 
 
2. «Σαµαράς Ν. ∆ηµήτριος» 
26ης Οκτωβρίου 43, ΤΚ 54627 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 6934503450 
e-mail: info@samaras-co.gr 
 
3. Μέλη Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης 
Σύµφωνα µε την µε αριθ.303/2022 Α.Ο.Ε. 

 

ΘΕΜΑ: 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ: 

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε την παρ. 6 του 

άρθρου 188 του Ν. 4412/2016 για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συµβούλου - Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του Υποέργου 2 

"Λειτουργική αναβάθµιση του διατηρητέου βιοµηχανικού 

συγκροτήµατος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία 

πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"». 

 

Η µε αρ. 303/07-11-2022 (Α∆Α: 6ΗΥΛΩΡΠ-5ΛΖ) Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Έδεσσας µε την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή 

διαπραγµάτευσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

α) την µε αριθ. 303/07-11-2022 (Α∆Α: 6ΗΥΛΩΡΠ-5ΛΖ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Έδεσσας µε την οποία εγκρίθηκε η εφαρµογή της διαδικασίας της παρ.6 του 

άρθρου 188 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση σύµβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συµβούλου – Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του Υποέργου 2 µε τίτλο “Λειτουργική 

αναβάθµιση του διατηρητέου βιοµηχανικού συγκροτήµατος του Κανναβουργείου και 

επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας”», 

β) το γεγονός ότι για το Υποέργο 4 της Πράξης µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συµβούλου - Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του Υποέργου 2 "Λειτουργική 

αναβάθµιση του διατηρητέου βιοµηχανικού συγκροτήµατος του Κανναβουργείου και 

επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας”» υπάρχει στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου Έδεσσας, οικονοµικού έτους 2022, γραµµένη πίστωση 44.850,00 



€ µε κωδ. αριθ. 02.64.6117.250. 

Προσκαλεί 

σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την παρ. 6 του 

άρθρου 188 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 της υπ. αρ. ∆ΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 

(ΦΕΚ 4203 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών τους κάτωθι 

Οικονοµικούς Φορείς: 

1.  «Καρφοπούλου Σ. ∆έσποινα» για την κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές µελέτες), 

2. «Σαµαράς Ν. ∆ηµήτριος» για την κατηγορία 9 (Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές 

µελέτες), 

προκειµένου να συνάψουν αµφότεροι σύµβαση µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συµβούλου - Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του Υποέργου 2 “Λειτουργική 

αναβάθµιση του διατηρητέου βιοµηχανικού συγκροτήµατος του Κανναβουργείου και 

επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας”». 

Η αµοιβή του Βασικού Μελετητή ορίζεται για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων κάτω των ορίων 

του άρθρου 5 του Ν4412/2016 χαµηλότερη ή ίση µε το 1,5% της αξίας της σύµβασης του 

έργου (χωρίς ΦΠΑ 24%) και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του 

άρθρου 5 του Ν.4412/2016, ήτοι: 1.565.318,34 x 1,5% = 23.479,77 € πλέον Φ.Π.Α. 

Η ανωτέρω αµοιβή κατανέµεται σε: 

1. 14.087,86 € για την κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές µελέτες), πλέον Φ.Π.Α. 

2. 9.391,91 € για την για την κατηγορία 9 (Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές 

µελέτες), πλέον Φ.Π.Α. 

 

∆ικαιολογητικά Υποβολής Προσφοράς: 

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, οι προσφέροντες 

µαζί µε την προσφορά τους, πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β. Φορολογική ενηµερότητα, σε ισχύ. 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα ή βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο, από τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), κύριας και επικουρικής ασφάλισης από την 

οποία να προκύπτει η µη οφειλή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε ισχύ. 

δ. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου σε ισχύ προς απόδειξη της καταλληλόλητας άσκησης 

επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του ν.4412/2016. 

στ. Οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Η οικονοµική προσφορά θα 



συµπληρωθεί αριθµητικώς και ολογράφως, από τον προσφέροντα, στο συνηµµένο υπόδειγµα 

εντύπου οικονοµικής προσφοράς το οποίο θα έχει και την υπογραφή και σφραγίδα του 

προσφέροντα και θα τοποθετηθεί σε φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα εξής: Το 

ονοµατεπώνυµο του προσφέροντα ή της εταιρίας µε την ένδειξη, «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: 

“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ”». 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισµένος µέχρι και την ∆ευτέρα 

05/12/2022 και ώρα 10:00π.µ., στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Έδεσσας. 

 

Η σύναψη της σύµβασης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 182 του ν. 4412/2016. Η 

διάρκεια της σύµβασης του βασικού µελετητή καθορίζεται ίση µε τη χρονική διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου. 

 

Κατά τα λοιπά, για το ρόλο των βασικών µελετητών κατά την υλοποίηση του έργου ισχύουν τα 

οριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. ∆ΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β’ 

4203/25.09.2018. 

 

Η τριµελής επιτροπή διαπραγµάτευσης που ορίστηκε µε την µε αριθ. 303/07-11-2022 (Α∆Α: 

6ΗΥΛΩΡΠ-5ΛΖ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Έδεσσας θα συνεδριάσει για 

να αξιολογήσει την οικονοµική προσφορά των καλούµενων οικονοµικών φορέων την ∆ευτέρα 

05/12/2022 και ώρα 10:00π.µ. 

 

Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα ηµέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

σύµφωνα µε το Άρθρο 4 ΙΙ. παρ. 2. της ΥΑ. ΥΠΟΜΕ αρ.∆ΝΣβΙ92783π.ε.ΙΦΝ466 

(ΦΕΚβΊ25.9.18 αρ. φ. 4203) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του ∆ήµου Έδεσσας, 

Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ. 58200 και στο τηλ. 23813 50714, κ. Ηλίας Γκουγιάννος. 

 

Έδεσσα, 

21/11/2022 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: 

“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ”». 

 

CPV: [71310000-4] 

Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µηχανικής και κατασκευών 

 

 

α/α Κατηγορία Μελέτης 

Αµοιβή µελέτης 
κατά τον 

προϋπολογισµό 
(Ευρώ) 

Προσφερόµενη 
έκπτωση (%) 

Αµοιβή 
µελέτης µετά 
την έκπτωση 

(Ευρώ) 

1 
Κατηγορία 6 

(Αρχιτεκτονικές µελέτες) 
14.087,86   

2 

Κατηγορία 9 
(Μηχανολογικές – 

Ηλεκτρολογικές µελέτες) 
9.391,91   

Σύνολο 23.479,77  

Φ.Π.Α. (24%) 5.635,14  

Τελικό Σύνολο 29.114,91 

 

 

 

 

Έδεσσα, 

……./……/2022 

 

Ο προσφέρων 

 

(υπογραφή – σφραγίδα) 
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