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Θέμα : Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου-μελετητή στο έργο <<Υδραυλική μελέτη 
αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ασωμάτων>> 

Σχετ: Η με αρ. 156/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιάσμου με την οποία εγκρίθηκε η επιτροπή διαπραγμάτευσης 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

α. το Ν 4412/16 άρθρο 188 περί υποχρεώσεων του αναδόχου και περί 
προγράμματος ποιότητας παρ.6 σύμφωνα με το οποίο ‘’ Μετά την έναρξη 
κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως 
Τεχνικοί Σύμβουλοι-Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του 
υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα 
που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών μελετητών 
κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που 
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής 
των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα’’. 

β. το άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 1. της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ466 
(ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘’ η ανάθεση της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου- μελετητή διεξάγεται 
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με ανάρτηση  σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής’’. 

γ. το άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 1. Της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466 
(ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘’Η σχετική 
πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής’’. 

δ. το άρθρο 4 ΙΙ. Παρ.3 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466 
(ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘’ η αναθέτουσα αρχή 
συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η 
οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή της 
προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του 
έργου, ένα από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο’’. 

ε. το άρθρο 4 Ι. Παρ. 4. Της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466 
(ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘’ Η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στον 
ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης του βασικού 
μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την υπογραφή της σύμβασης του 
έργου’’. 



στ. το άρθρο 9. Παρ. 4. Της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466 
(ΦΕΚβ΄/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘’ η αμοιβή της 
σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει τις πιστώσεις του έργου’’.  

ζ. την με αρ.156/2020 (ΑΔΑ:ΩΝΞΚΩΡΧ-7Ω7) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ιάσμου , σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε 
επιτροπή διαπραγμάτευσης και ανατέθηκε στην Δ/νση Περιβάλλοντος 
Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε πρόσκληση του 
βασικού μελετητή για διαπραγμάτευση, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για δέκα ημέρες. 

η. Την με αρ. πρωτ. 7026/15-10-2020 (20SYMV007481037  2020-10-15) 
σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και του αναδόχου 
του έργου. 

Σε ενέργεια του ανωτέρω σχετικού 

1. 

                                            Προσκαλείται 

Ο οικονομικός φορέας << Ταγρές Γ. Νικόλαος>> με έδρα Ιφιγένειας 5, 
ΤΚ 54352, βασικός μελετητής της μελέτης <<Υδραυλική μελέτη 
αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ασωμάτων>> του 
ομώνυμου έργου, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να 
συναφθεί σύμβαση με την Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ. ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466/10-
09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 
6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ.3 του Ν 4412/2016 , ως τεχνικός 
σύμβουλος-Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου με τίτλο μελέτης 
<<Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
Ασωμάτων>> 

Την  Δευτέρα      28-12-2020      και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της 
Υπηρεσίας μας (Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος ΤΚ 69200) καταθέτοντας 
προσφορά ή κατάθεση προσφοράς με ηλεκτρονικά μέσα (λόγω COVID-19)  
σε περίπτωση κατάθεση της προσφοράς με ηλεκτρονικά μέσα η οικονομική 
προσφορά και το συνοδευτικά έγγραφα αυτής θα είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα ,σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ Παρ. 4 της ανωτέρω 
αναγραφόμενης Υπουργικής Αποφάσεως , η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους 
αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν 4412/16, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά. Η αμοιβή 
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 [319.719,35*1,5%= 4.795,79€ , προστίθεται Φ.Π.Α. (24%) 



4.795,79*24%=1.150,99€ , συνολικό ποσό 
4.795,79+1.150,99=5.946,78€] και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων 
των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν 4412/2016. 

2. Ενημερώνεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης κ. Γεραγάς 
Δημήτριος προκειμένου να προσκαλέσει την επιτροπή σε συνεδρίαση ως 
ανωτέρω στις  28-12-2020   ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  12.00 π.μ.   

 

 

                                                             Ο Προιστάμενος Δ/νσης 

 

 

                                                                Ζέκος Χρήστος 

                                                                Γεωπόνος Π.Ε. 

 

 

                                                                                                     

 


		2020-12-14T11:24:33+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




