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1. Τις διατάξεις: 

α. του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’/ 13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις»  

β. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

γ. την απόφαση Ένταξης με υπ’ αρίθμ. 4300/1462/Α3-28/6/2019 ,Απόφασης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 

5034917 , «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» 5034917στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ. τo  Πρακτικό αριθ. 5/15.3.2022 Συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, περί έγκρισης του παρόντος τεύχους.  

 

2. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54624 

Τηλέφωνο: 2310 271488 e-mail: grammateia@epepthe.gr 

 

3. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: 

Η πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης» έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020»με Κωδικό ΟΠΣ 5034917 το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

το ΕΤΠΑ συνολικού προϋπολογισμού με συνολικό προϋπολογισμό 1.808.793,08 €. 

Στο πλαίσιο της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης», με δικαιούχο 

το Δήμο Βόλβης  και συνδικαιούχο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 

πρόκειται να υλοποιηθούν μορφολογικές παρεμβάσεις στις προσόψεις όσο και στους 

κοινόχρηστους χώρους των καταστημάτων που βρίσκονται στους κύριους εμπορικούς 
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δρόμους του Σταυρού  που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης της  Ένταξης της 

Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης» , με στόχο την αισθητική 

αναβάθμιση και μορφολογική ενοποίηση του συνόλου των εμπορικών δρόμων του, η 

οποία περαιτέρω αποσκοπεί να δοθεί ώθηση στην οικονομική και εμπορική ζωή του 

Σταυρού. 

 

Αντικείμενο των εργασιών είναι η αποκατάσταση των επιχρισμάτων και ο 

επαναχρωματισμός των εξωτερικών όψεων με μία συγκεκριμένη γκάμα χρωμάτων 

έτσι ώστε να υπάρχει μία χρωματική ομοιομορφία του κτιριακού κελύφους επί του 

αστικού μετώπου, των καταστημάτων που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης 

του   «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Βόλβης». Την χρήση επένδυσης από 

τσιμεντοσανίδες για την απόκρυψη η/μ δικτύων και υφιστάμενων επενδύσεων, καθώς 

και την επίτευξη της επιπεδότητας των προσόψεων (εξάλειψη εσοχών ή προεξοχών).  

Η περιοχή  παρέμβασης βρίσκεται στο Σταυρό του Δήμου Βόλβης Δημοτικής 

ενότητας Ρεντίνας, περικλείεται από τις οδούς: Αλ. Παναγούλη – Γεννηματά – 

Ελλησπόντου – Επτανήσου – Μακεδονομάχων - Νικ. Πλαστήρα - Νικ. Οφθαλμίδη - 

Χρυσ. Σμύρνης με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. 

Το συνολικό μήκος του δικτύου των εμπορικών δρόμων (μ.) ανέρχεται περίπου στα 

1.225 μ. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται να αναθέσει για την 

υλοποίηση του έργου: «Επενδύσεις όψεων/προμήθεια και τοποθέτηση 

τσιμεντοσανίδας για επικάλυψη τοιχοποιίας, επενδύσεις όψεων με 

τσιμεντοσανίδες, εργασίες χρωματισμού εξωτερικών επιφανειών με 

τσιμεντόχρωμα» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 

Βόλβης , προϋπολογισμού 10.168,00   € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (8.200,00  € 

άνευ ΦΠΑ).   

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα πρόσκληση εντάσσεται στα Υποέργα 12 και 13:   
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Υποέργο 12/Τμήμα  Α΄ Επένδυση όψεων /προμήθεια και τοποθέτηση 
τσιμεντοσανίδας για επικάλυψη τοιχοποιίας, με τσιμεντοσανίδα 80τ.μ.  

Ο σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι η εξυγίανση των επιφανειών των  

προσόψεων των καταστημάτων ώστε να αναβαθμιστούν ποιοτικά και να  

ανταποκρίνονται έτσι στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. 

Επισημάνσεις:  

- Στις επιφάνειες προς επένδυση, όπου είναι απαραίτητο, θα γίνει  

καθαρισμός και απομάκρυνση / αποψίλωση περιττών στοιχείων. Εφόσον  

υπάρχουν καλώδια (ρεύματος ή δικτύων) και προεξοχές που προέκυψαν  

από προσθήκες, αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν στην επένδυση ώστε  

σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια όσο το δυνατό πιο «καθαρή» επιφάνεια. Ο  

στόχος είναι το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. 

-Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ειδικά για  

τέτοιου είδους κατασκευές.  

Συγκεκριμένα οι τσιμεντοσανίδες θα πρέπει να:  

• είναι αδιάβροχες (να μην διογκώνονται και να μην χάνουν την σταθερότητά τους) 

• ανθεκτικές στην ανάπτυξη μούχλας 

• πιστοποιημένης αντοχής,  

• στιβαρής κατασκευής,  

• ανθεκτικές στις κρούσεις,  

• από ασφαλές μη τοξικό, άκαυστο, μη αναφλέξιμο υλικό,  

• καμπυλώνουν εύκολα 

• χαράζονται και να κόβονται εύκολα 

• να έχουν πάχος 12,5mm 

 

Επιπλέον τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την στήριξη, την  

αρμολόγηση και το φινίρισμα των επιφανειών θα πρέπει αντίστοιχα να είναι 

κατάλληλα και πιστοποιημένα. 

4 

 



 

 

Αναλυτικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

• Γωνιόκρανα προστασίας τοιχοποιίας όπου απαιτείται 

• Αντιαλκαλικές βίδες με εγγυημένη αντιδιαβρωτική προστασία 

• Ειδικά μεταλλικά προφίλ  

• Αντιαλκαλική ταινία αρμών 

• Ειδικό υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων (τσιμεντοειδούς βάσης) 

Βασικό επίχρισμα (τσιμεντοειδούς βάσης) 

- Για τις γωνιακές επιχειρήσεις οι επενδύσεις αφορούν και τις δύο όψεις  

αυτών.  

 

Υποέργο 13/Τμήμα  Β΄: Χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών με τσιμεντόχρωμα, 

επιφάνειας 427,50 τ.μ. - Στις επιφάνειες προς χρωματισμό, όπου είναι απαραίτητο, θα 

γίνει καθαρισμός, επισκευή και μόρφωση αυτών δια τριπτού ασβεστοκονιάματος ή 

στοκαρίσματος. Θα πραγματοποιηθεί η αφαίρεση των τυχόν εξογκώσεων ή 

ανωμαλιών. Έπειτα θα γίνει προετοιμασία της επιφάνειας με διαφανές ακρυλικό 

υπόστρωμα διαλύτη που αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, παρουσιάζει ισχυρή 

πρόσφυση και διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάς, εμφανές μπετόν, 

τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., Τέλος θα πραγματοποιηθεί ο χρωματισμός με 

τσιμεντόχρωμα. Θα εκτελούνται απαραίτητα δύο στρώσεις χρώματος και εφόσον 

απαιτείται θα εκτελείται και τρίτη. Ο στόχος είναι το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. 

- Για τον χρωματισμό των επιφανειών θα χρησιμοποιηθεί μία συγκεκριμένη 

απόχρωση σε όλα τα καταστήματα η οποία θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί στον 

ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών. 

- Για τις γωνιακές επιχειρήσεις οι χρωματισμοί αφορούν και τις δύο όψεις αυτών. 

Παρατίθενται ενδεικτικές ποσότητες. Η ακριβή επιμέτρηση θα γίνει με ευθύνη των 

ενδιαφερόμενων.  

 

Επισημάνσεις  
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Παρατίθενται ενδεικτικές ποσότητες. Η ακριβής επιμέτρηση θα γίνει με ευθύνη των 

ενδιαφερόμενων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν λίστα των επιχειρήσεων που 

έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μετά από σχετικό αίτημα στο Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο.  

4. Εκτιμώμενη αξία: 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 10.168,00   € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Υποέργο 12/προϋπολογισμός με ΦΠΑ  6.200 €, Επενδύσεις όψεων/προμήθεια και 

τοποθέτηση τσιμεντοσανίδας για επικάλυψη τοιχοποιίας, επενδύσεις όψεων/ 

επένδυση κουφωμάτων,  

Υποέργο 13 προϋπολογισμός με ΦΠΑ 3.968,00  € για  εργασίες χρωματισμού 

εξωτερικών επιφανειών με τσιμεντόχρωμα),  

με δικαίωμα προαίρεσης έως -20% σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε σχέση με τις καταμετρημένες την στιγμή του 

Διαγωνισμού. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
προσφορά βάσει τιμής. 

 

5. Υποέργα 

Οι δράσεις  που ανέλαβε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως 

συνδικαιούχος του προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 10. Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης 

ΥΠΟΕΡΓΟ 11. Ανάθεση υπηρεσιών για την έκδοση των αδειών μικρής κλίμακας 

ΥΠΟΕΡΓΟ 12. Επενδύσεις Όψεων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 13. Εργασίες Χρωματισμών 

ΥΠΟΕΡΓΟ 14. Προμήθεια και Τοποθέτηση Επιγραφής Deck 

ΥΠΟΕΡΓΟ 15. Προμήθεια και Τοποθέτηση Λογοτύπου Προγράμματος 

ΥΠΟΕΡΓΟ 16. Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης  
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ΥΠΟΕΡΓΟ 17. Προμήθεια Γλαστρών με φυτό 

ΥΠΟΕΡΓΟ 18. Προμήθεια και Τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 19. Επικοινωνιακή καμπάνια και Πλατφόρμα Προώθησης της 

Εμπορικής Περιοχής, Ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών 

6. Υποβολή προσφοράς για το σύνολο του έργου: Η οικονομική προσφορά θα 

περιλαμβάνει ξεχωριστή προσφορά για το Υποέργο 12/ ΤΜΗΜΑ Α΄ η οποία δεν 

μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και για το 

Υποέργο 13/ ΤΜΗΜΑ Β΄ η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 3.968,00 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   και το συνολικό ποσό της υποβαλλόμενης 

οικονομικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των δύο, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.  Η υποβαλλόμενη προσφορά θα αφορά και 

τα δύο τμήματα-υποέργα  χωρίς τη δυνατότητα κατανομής του έργου.  

 

7. Διάρκεια Σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης και για 3μήνες 

8. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά : 

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής ποσού 164,00 € (εκατόν εξήντα τεσσάρων 
ευρώ)  που αντιστοιχεί στο 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπό ανάθεση 
σύμβασης.   
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα 

(30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
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2.Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι: α) πληροί τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό, β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η 

προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, δ) έλαβε γνώση 

των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή, ε) θα παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες ελεύθερες από κάθε 

επιβάρυνση ή διαδικασία, στ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, 

για την οποιαδήποτε απόφαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,  

ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης του, στ) 

η προσφορά του θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας 

του διαγωνισμού, ζ) συμμορφώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού 

Κανονισμού 679/2016 όπως εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με το 

Ν.4624/2019, ζ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των 

υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, καθώς και τα 

εργαλεία και υλικά που θα χρησιμοποιήσει κλπ., η) δεν  συντρέχει  κατάσταση  

σύγκρουσης  συμφερόντων  του  άρθρου  24  του  Ν.  4412/2016, θ) τηρεί τις 

υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 

(περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας). 

 
3.Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) στην οποία ο 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι α)  δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του 

νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, 

με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
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το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016 αφορά : i) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ii) στις 

περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου iii) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, β) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους 

διαγωνισμούς του Δημοσίου, γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

άλλη ανάλογη διαδικασία, δ) δεν έχει υπαχθεί στη έκτακτη διαδικασία ρύθμισης του 

αρθ. 62 Ν.4307/2014 ε) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και επικουρικές) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

στ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας.  

 

4. Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  η 
εγγραφή τους σε αυτό καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους. 
 

5.Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η 

οποία να σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και εκτύπωση από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της 

καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet) 

6.Φορολογική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

7.Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 
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8. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών των 

τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ( 2020, 2021, 2022) κατ’ ελάχιστο ίσο με 

το 150% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 

150% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  του παρόντος 

διαγωνισμού συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή της 

έναρξης των δραστηριοτήτων του. Θα προσκομίσει οικονομικές καταστάσεις 

(δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ, εφόσον απαιτείται) των διαχειριστικών χρήσεων 2020 

έως και 2022 ή ισοδύναμες οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτει η 

απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούνται στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να προσκομιστεί το 

έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων.  

9. Οικονομική προσφορά σε υποφάκελο σύμφωνα με το υπόδειγμα (με υπογραφή 

και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου). 

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με 

την ένδειξη  ΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ « ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΒΗΣ »΄΄, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. 

Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με 

την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική 

προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το 

σχέδιο της οικονομικής προσφοράς ). 
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Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή θα 

κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως και την Δευτέρα 03/04/2023 και 

ώρα 14:00 μ.μ. . 

 Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν 

εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος,  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,  θα  πρέπει  να  

προσκομίσει  κατά  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  και  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4402/2016: 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου 

2.  Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 

3. Ασφαλιστική  ενημερότητα  για  το  σύνολο  των  ταμείων  κύριας  και  

επικουρικής ασφάλισης  του  προσωπικού του οικονομικού φορέα,   

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 73 (παρ. 1 & παρ. 2) και 74 του Ν.4412/2016 

4. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας 

5.Αντίγραφα των πρωτότυπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ   ίδρυσης και 

τροποποιήσεις του( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα) 

Ειδικότερα Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): 

 Φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου 

και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ. 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.): 
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Φωτοαντίγραφο του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού από το οποίο να 

προκύπτει ο διαχειριστής και η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει 

καταχωρηθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ. 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή    

σχετική εκτύπωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής   

  Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”,   

όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.). 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού 

φορέα, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  συνολικά  μετά  την  ποιοτική  και  

ποσοτική παραλαβή του υπό ανάθεση έργου. Για την πληρωμή του Αναδόχου 

απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) τιμολόγιο του Αναδόχου,  

β) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της  

Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο 

όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση των υπηρεσιών, 

κατά τα οριζόμενα στο παρόν.  

Υπολογίζεται όπου προκύπτουν οι νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις στα 

παραστατικά και κρατήσεις, κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το Ν. 4912/22 (ΦΕΚ 

59/17.03.2022 τεύχος Α’): «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης» Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
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την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο. 12 

και 13 της Πράξης:  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου  Δήμου Βόλβης», 

η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 

4300/1462/Α3-28/6/2019 Απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την πράξη με αρ. πρωτ. 2062 / Β1 

/ 492και έχει λάβει κωδικό MIS 5034917. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 2019ΣΕ11910068. 

10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αριστοτέλους 27 

Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54624 και Τηλέφωνο: 2310 271488, FΑΧ: 2310 257283, e- mail: 

grammateia@epepthe.gr. Επίσης ο διαγωνισμός θα βρίσκεται αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 

www.eeth.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr ). 

11. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα 

διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθ. 118 Ν.4412/2016.  

12. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος 

της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 
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τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 

αντιπροσφορές. 

 

15.Χρόνος ισχύος των προσφορών: επτά (7) μήνες. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Το ΕΕΘ  δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου 

ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή  μη  συμβάσεων,  

καθώς  και  ο  αριθμός  αυτών,  αποκλειόμενης  οιασδήποτε  αξιώσεως  των 

ενδιαφερομένων. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει  εν όλω ή εν 

μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 

του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι 

είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

16. Λοιπές διατάξεις  

Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και 

ασφαλιστικές εισφορές του συμμετέχοντα, για τις οποίες υφίσταται η υποχρέωση 

αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 

δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του 
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νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων κλπ..  

Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου κανονισμού  ΓΚΠΔ (GDPR) τα προσωπικά 

δεδομένα των συμμετεχόντων με τη ρητή συναίνεση τους θα παραμείνουν καθ’ όλη 

τη διάρκεια αξιολόγησης στο ΕΕΘ, υπό  αυστηρή εμπιστευτικότητα, και θα 

χρησιμοποιηθούν κατ’ αποκλειστικότητα για τους σκοπούς του διαγωνισμού. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 
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