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ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα
Υπάρχει
εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου
Κοζάνης για το έτος 2017 ΚΑ 00.6117.0001 (ΑΑΥ 1126)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται
αναλυτικά στην υπ’ αριθ.259/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση
Οικονομικών Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
4.940,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια ειδών που
αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την
προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, μέχρι την 10/11/2017 «ημέρα» Παρασκευή και ώρα 12:ΟΟ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α)
η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε
επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της

σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης και της υπ’ αριθ.259/2017 μελέτης και
ότι οι υπηρεσίες που προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν
έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
Μαζί με τα παραπάνω 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 κατατίθεται:
α: Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη
ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)
β: Φορολογική ενημερότητα
γ: Ασφαλιστική ενημερότητα
δ: Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
της προσφοράς
Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη των
ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της
σύμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης στο Αυτοτελές
Γραφείο ΤΠΕ. 2461350336-7-8 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο
Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24613 50344 - 24613 50397.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:
Η υπ’ αριθ. υπ’ αριθ.259/2017 μελέτη από τη Δ/νση Οικονομικών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα
συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης και της υπ’ αριθ.259/2017 μελέτης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρω
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν.
4412/2016)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Αριθ. Μελέτης:259/02.11.2017
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τεχνική Περιγραφή
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση εκτίμησης ακινήτων στην πόλη της Κοζάνης προκειμένου να
εξεταστεί η δυνατότητα αγοράς – απαλλοτρίωσης για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου και συγκεκριμένα
1. Εφτά (7) οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικοδομή επί της οδού Π. Χαρίση στο Ο.Τ. 149.
2. Πέντε (5) οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικοδομή επί της οδού Π. Χαρίση στο Ο.Τ. 149.
3. Μία μονοκατοικία μετά οικοπέδου επί της οδού Π. Χαρίση & Ι. Δραγούμη στο Ο.Τ. 149.
4. Τριών (3) οικοπέδων επί της Τράντα και Κωνσταντίου Μητροπολίτη στο Ο.Τ. 265.
5. Ενός οικοπέδου επί της Στάμκου Αναστασίου στο Ο.Τ. 120.
6. Ενός κτιρίου μετά οικοπέδου επί της οδού Ξ. Τριανταφυλλίδη στο Ο.Τ 260 (κτίριο ΟΤΕ)
7.

Ενός κτιρίου επί της οδού Ξ. Τριανταφυλλίδη & Μητροπολίτου Φωτίου στο Ο.Τ. 267Α (κτίριο
ιδιοκτησίας Ένωσης – Γεωργικός Συνεταιρισμός)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Οι Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.
1. Εφτά (7) οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικοδομή επί της οδού Π. Χαρίση

στο Ο.Τ. 149

προϋπολογισμού 1820 €
2.

Πέντε (5) οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικοδομή επί της οδού Π. Χαρίση

στο Ο.Τ. 149

προϋπολογισμού 1300 €
3.

Μία μονοκατοικία μετά οικοπέδου επί της οδού Π. Χαρίση & Ι. Δραγούμη στο Ο.Τ. 149
προϋπολογισμού 260 €

4.

Τριών

(3) οικοπέδων επί της Τράντα και Κωνσταντίου Μητροπολίτη στο Ο.Τ. 265

προϋπολογισμού 780€
5.

Ενός οικοπέδου επί της Στάμκου Αναστασίου στο Ο.Τ. 120 προϋπολογισμού 206 €

6.

Ενός κτιρίου μετά οικοπέδου επί της οδού Ξ. Τριανταφυλλίδη στο Ο.Τ 260 (κτίριο ΟΤΕ)
προϋπολογισμού 260 €

7.

Ενός κτιρίου επί της οδού Ξ. Τριανταφυλλίδη & Μητροπολίτου Φωτίου στο Ο.Τ. 267Α (κτίριο
ιδιοκτησίας Ένωσης – Γεωργικός Συνεταιρισμός) προϋπολογισμού 260 €

Κοζάνη, 02/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΚΛΙΑΝΑ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΝΤΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αν ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Αριθ. Μελέτης: 259/02.11.2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Εφτά (7) οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικοδομή επί της οδού Π. Χαρίση στο Ο.Τ. 149 κόστους
………………………..€
2.

Πέντε (5) οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικοδομή επί της οδού Π. Χαρίση στο Ο.Τ. 149 κόστους
………………………..€

3.

Μία μονοκατοικία μετά οικοπέδου επί της οδού Π. Χαρίση & Ι. Δραγούμη στο Ο.Τ. 149
κόστους ………………………..€

4.

Τριών (3) οικοπέδων επί της Τράντα και Κωνσταντίου Μητροπολίτη στο Ο.Τ. 265 κόστους
………………………..€

5.

Ενός οικοπέδου επί της Στάμκου Αναστασίου στο Ο.Τ. 120 κόστους …………….……………..€

6.

Ενός κτιρίου μετά οικοπέδου επί της οδού Ξ. Τριανταφυλλίδη στο Ο.Τ 260 (κτίριο ΟΤΕ)
κόστους ………………………..€

7.

Ενός κτιρίου επί της οδού Ξ. Τριανταφυλλίδη & Μητροπολίτου Φωτίου στο Ο.Τ. 267Α (κτίριο
ιδιοκτησίας Ένωσης – Γεωργικός Συνεταιρισμός) κόστους ………………………..€

………………../………………/2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

