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ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 

Ραρ. Γ/λζε:     Μηλν Λεξφ             

Ραρ. Θψδηθαο:  532 00  
Ρειέθσλν: 23860 81100 

E-mail: management.xinonero@gmail.com 

Μηλφ Λεξφ, 13/12/2022 

Αξ. Ξξση: 4752 
 

 
ΞΟΝΠ: 

Όινπο ηνπο Νηθνλνκηθνχο Φνξείο 
 

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ: 

Γήκνο Ακπληαίνπ 

ΑΛΝΗΣΡΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  
«Εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών για την ίδρυση νέας μονάδας εμφιάλωσης νερού» 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή ΜΗΛΝ ΛΔΟΝ ΚΝΛΝΚΔΡΝΣΗΘΖ Α.Δ. Ν.Ρ.Α 

Σξεκαηνδφηεζε Ηδηνη Ξφξνη 

Ξξνυπνινγηζκφο 37.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο Ξαξαζθεπή, 23.12.2022 θαη ψξα 14:00 

 

Ζ ΜΗΛΝ ΛΔΟΝ ΚΝΛΝΚΔΡΝΣΗΘΖ Α.Δ. Ν.Ρ.Α., ζην πιαίζην ππνβνιήο πξφηαζεο ζην Λέν Αλαπηπμηαθφ Λφκν 

γηα ηελ θαηαζθεπή λέαο κνλάδαο εκθηάισζεο λεξνχ ηεο επηρείξεζεο πξφθεηηαη λα αλαζέζεη απεπζείαο ηελ 

«Δκπόνηζη αρτιηεκηονικών και ζηαηικών μελεηών για ηην ίδρσζη νέας μονάδας εμθιάλωζης 

νερού» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή  

 

Έρνληαο ππφςε 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί δηελέξγεηαο απεπζείαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

2. Ρνλ ππνινγηζκφ ησλ ακνηβψλ κειεηψλ (πξνεθηίκεζε ακνηβψλ)  

3. Ρελ έξεπλα αγνξάο (ηεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκνχ) 

ΠΑΠ ΞΟΝΠΘΑΙΔΗ ΑΛΝΗΣΡΑ 
 

γηα ηελ ππνβνιή δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

 «Δθπφλεζε αξρηηεθηνληθψλ θαη ζηαηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ ίδξπζε λέαο κνλάδαο εκθηάισζεο λεξνχ» 
 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ εθπφλεζε αξρηηεθηνληθήο θαη ζηαηηθήο κειέηεο, θαζψο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλεκκέλε πξνεθηίκεζε ακνηβψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε επηρείξεζε ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο λέαο κνλάδαο.  

 

Ρν επελδπηηθφ ζρέδην πνπ έρεη ππνβιεζεί πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν ζηελ πεξηνρή 

Ξφτξν, έθηαζεο  81 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ηεο Θνηλφηεηαο Μηλνχ Λεξνχ. Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη: 

 Αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κεηαιιηθφ θηίξην κε ρψξνπο δηνίθεζεο/γξαθεία  θαη 

βηνκεραληθφ θηίξην, φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ππεξζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ 

εκθηάισζεο λεξνχ) 

 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ Κεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Ρερληθψλ Δηδηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ  

Νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 Βηνκεραληθφ θηίξην δηαζηάζεσλ  ζχκθσλα κε ηελ θάηνςε θαη επηθάλεηαο ηζνγείνπ 2262 κ2 

 Σψξνο Δηζφδνπ θαη θιηκαθνζηάζην (ηζφγεην), Γξαθεία Γηνίθεζεο (ηζφγεην & παηάξηα) θαη Σψξνη 
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Ξξνζσπηθνχ 

 Δηδηθέο Θηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 

 Γηαθψηηζηα 

 Πηέγαζηξα 

 Βφζξνο ιπκάησλ ζεπηηθφο 

 Αληιηνζηάζην θαη δεμακελή ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ 

 Οάκπεο θφξησζεο 

 Κεραλνζηάζην  ζέξκαλζεο. 

 Σψξνο Ζ/Ε 

 Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

 

 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ Παραζκεσή 23.12.2022 και ώρα 14:00 έγγξαθε, ζε 

ζθξαγηζκέλν Φάθειν Ξξνζθνξάο, πξνο ηε ΜΗΛΝ ΛΔΟΝ ΚΝΛΝΚΔΡΝΣΗΘΖ Α.Δ. Ν.Ρ.Α, ζηα γξαθεία ηεο 

Δπηρείξεζεο [Ραρ. Γ/λζε: Μηλφ Λεξφ, 532 00 Ακχληαην] 

 
Ζ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν πηπρίσλ ζε ηζρχ  

 
Ππγθεθξηκέλα, ζην θάθειν πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο: 

 Ζ ιέμε «Ξξνζθνξά» ή ε θξάζε «Φάθεινο Ξξνζθνξάο» 

 Ζ επσλπκία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 Ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

 Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

 
Ν θάθεινο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 2 μερσξηζηνχο ππνθαθέινπο, 

1. Ρνλ ππνθάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (φπσο αλαθέξνληαη ζηε  ζρεηηθή 

παξάγξαθν ηεο παξνχζαο) 

2. Ρνλ ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ην ζπλεκκέλν 

ζηελ παξνχζα έληππν. 

 

Α1. πνθάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη είζηε ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ζαο ππνρξεψζεηο. 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είζηε ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαβνιή 

εηζθνξψλ. 

3. Αληίγξαθα πηπρίσλ κειεηψλ ζε ηζρχ. 

4. πεχζπλε Γήισζε, κέζσ ηελ εληαίαο ςεθηαθήο πχιεο www.gov.gr , φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο: 

I. δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

II. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή φηη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

III. δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί απνθιεηζκφο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε ελ εμειίμεη θαη κειινληηθέο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, άξζξν 74 

http://www.gov.gr/


3  

(Απνθιεηζκφο νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο). 

IV. δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

V. δελ έρεη ζπλάςεη, ν ίδηνο ή ειεγρφκελν απφ απηφλ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 

118 γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ πξηλ ηελ πξνζθνξά ή ηε ιήςε ηεο απφθαζεο κε ηε ΜΗΛΝ 

ΛΔΟΝ ΚΝΛΝΚΔΡΝΣΗΘΖ ΝΡΑ ΑΔ 

VI. κειέηεζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

 
Α2. πνθάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

 

ΔΛΡΞΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο, κε ζθξαγίδα θαη 

ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα. 

Δλαιιαθηηθή πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή. Δπίζεο δελ γίλεηαη δεθηή, πξνζθνξά πνπ μεπεξλά ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

Ζ πξνζθνξά δελ πξέπεη λα θέξεη παξαηππίεο θαη δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ.). Αλ 

ππάξρεη δηφξζσζε, πξνζζήθε θιπ ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη λα έρεη κνλνγξαθεί απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. 

Ζ πξνζθέξνπζα εηαηξεία δελ δηθαηνχηαη νπδεκία απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο. 

Ζ πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηεο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη επζέσο ή 

εκκέζσο ηνπο φξνπο απηνχο. 

Πηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο (ρσξίο ΦΞΑ) ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ αμία ηεο πξνζθεξφκελεο κειέηεο ζε ΔΟΥ. 

 Όιεο νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη δαζκνί, ηέιε θαζψο θαη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο 

ή άιιεο ακνηβέο θαη επηβαξχλζεηο. 

 Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ 

πθηζηάκελνη, ην πνζφ πιεξψλεηαη ή εθπίπηεη αληηζηνίρσο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ν ηξφπνο παξαιαβήο θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ. 

 

Β. ΓΗΜΟΙΔΥΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Ζ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αλαξηάηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 53 ην Λ. 4782/2021. 

Δπηπιένλ, ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηρείξεζεο https://www.xinoneroae.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ http://www.tee.gr ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 (γ) ηνπ άξζξνπ 120 

ηνπ λ. 4412/2016 

 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απφ ηα 

γξαθεία ηεο επηρείξεζεο [Ραρ. Γ/λζε: Μηλφ Λεξφ, 532 00 Ακχληαην, ηειέθσλν: 2386081100, email: 

management.xinonero@gmail.com] 

 

Ππλεκκέλα: 

        Ξξνεθηίκεζε Ακνηβψλ 

 

 
   Ν Ξξφεδξνο 

 

 
Θσκαΐδεο Σξήζηνο 

 

https://www.xinoneroae.gr/
http://www.tee.gr/
mailto:management.xinonero@gmail.com
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

 

ΔΛΡΞΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

ηεο κε αξηζκφ 4752/13/12/2022 Ξξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν: «Εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών για την ίδρυση νέας μονάδας 

εμφιάλωσης νερού» 

 

 

ΞΟΝΠ: 
ΜΗΛΝ ΛΔΟΝ ΚΝΛΝΚΔΡΝΣΗΘΖ ΝΡΑ ΑΔ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ 
 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΞΝΤΖΦΗΝ: 
 

ΓΗΔΘΛΠΖ, Ρ.Θ, ΞΝΙΖ ΔΓΟΑΠ: 
 

ΡΖΙΔΦΥΛΑ/ ΦΑΜ/ Δ-ΚΑΗL: 
 

ΑΦΚ - Γ.Ν.: 
 

ΛΝΚΗΚΝΠ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ: 
 

Α.Γ.Ρ. (Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ): 
 

πεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο: 
 

 

Ξεξηγξαθή ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ελ ιφγσ κειέηεο: 

 

 Αξρηηεθηνληθή Κειέηε 

 Πηαηηθή Κειέηε 

 Ρεπρε Γεκνπξάηεζεο 

 

  ΘΝΠΡΝΠ ΡΖΠ ΞΝ ΑΛΑΘΔΠΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ:  

«Εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών για την ίδρυση νέας μονάδας εμφιάλωσης νερού» 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝ Φ.Ξ.Α.: 

Φ.Ξ.Α.: 

ΠΛΝΙΝ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ Φ.Ξ.Α.: 

 

 

Ζκεξνκελία: ………………………………………… 

Γηα ηνλ Ξξνζθέξνληα: 

……………………………………………. 

………………………………………….. ... 

πνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ  

θαη ζθξαγίδα Ξξνζθέξνληνο 

 
 


















