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Τριάδι, 1/12/2022 

Αρ. Πρωτ.: 64 

 

ΠΡΟΣ 

κ. Γεώργιο Βαργεμέζη 
Αν. Καθηγητή Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 

Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ/Τομέας Γεωφυσικής 

varge@geo.auth.gr   

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016) 

 

Το Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων 
Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών (δ.τ. ΔΥΟΠΠ) ενδιαφέρεται να προβεί σε  
απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο « Υπηρεσίες 
εξωτερικού συμβούλου διαχείρισης του έργου VOLUnteer (External Project Manager)» 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ Integrated framework for the management of natural 
hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, 
prevention, response and improvement of resilience” και με το ακρωνύμιο  VOLUnteer. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg 
IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», σε ποσοστό 85% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και 15% από εθνικούς πόρους των δύο χωρών και είναι ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 19.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα 
με την αριθμ. 35/2022 μελέτη της ΔΥΟΠΠ, μέχρι την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 
12:00 στην οδό Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001 Θέρμη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την αριθμ. 35/2022 μελέτη της ΔΥΟΠΠ και θα αφορά 
στο τελικό σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Η 
απευθείας ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ 1,2,3 και 4 και όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρου 2 παρ 1 περ. 31 του Ν.4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών 
όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016. 

Παρακαλούμε στον σφραγισμένο φάκελο να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» 

• Η φράση «ΔΥΟΠΠ» 

• «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου διαχείρισης του έργου VOLUnteer (External Project 
Manager)» 

• Αριθμ. 35/2022 μελέτη της ΔΥΟΠΠ 

• Ημερομηνία λήξης: 8-12-2022 

• Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο σφραγισμένος φάκελος της 
προσφοράς σας, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του 
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οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι: 

i. έχω λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής μελέτης και των 
σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεστε πλήρως 

ii. η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης 

iii. η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής 
μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων 

iv. Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκετε σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του 
Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016. 

2. Οικονομική προσφορά 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να προσκομίσει 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 
που αναφέρονται παρακάτω: 

1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθμ. 35/2022 μελέτης της ΔΥΟΠΠ 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε ισχύ 

3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας 

4. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους 
οφείλει να καταβάλλει εισφορές ο προσωρινός ανάδοχος (για εταιρεία, εργοδότες, 
απασχολούμενο προσωπικό) τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση στην 
περίπτωση που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. 

Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στο εξωτερικό θα 
υποβάλει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς 
φορείς του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

5. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώο από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ (εντός 
τριμήνου) για: 

i. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για 
Ανώνυμη Εταιρεία 

ii. τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

iii. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

iv. το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016 ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου 
υπό την εταιρική σφραγίδα του εν λόγω προσωρινού αναδόχου όπου θα δηλώνει υπεύθυνα: 

i. ποιοι είναι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει η εταιρεία να 
καταβάλλει εισφορές τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση για την 
εταιρεία, τους εργοδότες και για όλο το απασχολούμενο προσωπικό 

ii. ότι: «προσκομίζω τα Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
όλων ανεξαιρέτως των μελών του Δ.Σ. για Α.Ε. ή όλων ανεξαιρέτως των διαχειριστών για 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και όλων ανεξαιρέτως των μελών του Δ.Σ. για 
συνεταιρισμούς» 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α'188). 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 
15/12/2023, ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης 
σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου «VOLUnteer». 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες 
δόσεις:  

− Δεκέμβριος 2022: 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

− Ιούνιος 2023: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

− Δεκέμβριος 2023: 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν 
τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος 
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΥΟΠΠ. Δεν δίδεται κανενός είδους 
προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα 
αναπροσαρμογής της τιμής. 

Συνημμένα: 

− Η υπ’ αριθμ. 35/2022 μελέτη της ΔΥΟΠΠ 

Ο Πρόεδρος της ΔΥΟΠΠ 
 
 
 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
Δήμαρχος Θέρμης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΡΑΛΑΚΙΔΗΣ 
Υπάλληλος Δνσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Θέρμης 
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