
 

ΑΔΑΜ : 19PROC004468927 2019-02-15 

 

 
 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΞΗ 

 

 

 Ορεςτιάδα  14/02/2019 
                                                                                                                                                      Αρ. πρωτ. 2686 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ EΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ/ΦΑΚΕΛΟΤ: 1/2018 (ΤΔΟΜ) 
 

ΕΡΓΟ: ΣΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΧΕΔΙΟ (Σ.Χ..) ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗ Α:   ΚΩΔ.ΟΠ:  5010987 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ: ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, Ε.Π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ 2014-2020 
CPV : 71410000, 71335000 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

1. Ο Γήκνο Οξεζηηάδαο, πξνθεξύζζεη κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο  
μελέτης  με τίτλο  «ΣΟΠΙΚΟ ΥΩΡΙΚΟ ΥΕΔΙΟ (Σ.Υ..) ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ»  προϋπολογισμού 787.513,99€ 
ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ. Η κειέηε  ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 1. 227.789,10  € γηα κειέηε 
θαηεγνξίαο (1) Υσξνηαμηθέο & Ρπζκηζηηθέο κειέηεο  2. 151.859,40  € γηα κειέηε θαηεγνξίαο (2) Πνιενδνκηθέο & 
Ρπκνηνκηθέο κειέηεο 3. 141.724,85  € γηα κειέηε θαηεγνξίαο (20) Γεσινγηθέο κειέηεο 4. 30.880,50 € γηα κειέηε 
θαηεγνξίαο (27) Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο  (δαπάλε εξγαζηώλ, ρσξίο απξόβιεπηα). 
2. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή 
Τπνρξεώζεσλ θ.ι.π) από ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο Βαζ. Κσλ/λνπ 11, κέρξη ηηο 21/03/2019 θαη ειεθηξνληθά δσξεάλ 
ζηnλ δηεύζπλζε  www.orestiada.gr . Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν ππόδεηγκα 
δηαθήξπμεο αλνηρηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζύλαςε δεκνζίσλ ειεθηξνληθώλ ζπκβάζεσλ κειεηώλ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ 
Ν.4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ  πιένλ  ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο 
ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν άξζξν 27  ηνπ  Ν.4412/16 . Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2552 
350359, FAX επηθνηλσλίαο 25520 350399, αξκόδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία θ. παλνύ Μαξία, θ.Μαπξνγελίδεο 
ηπιηαλόο 2552350359-2552350340. Παξαιαβή ηεπρώλ θα. Καξάδαε Παλαγηώηα ηει. 2552350345. 
3. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 27/03/2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 15:00κκ.  κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιαηθόξκαο ηνπ ΔΗΓΗ.  Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε  πιένλ  ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο 
4.1 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλαθέξνληαη ζην άξ. 17 ηνπ ηεύρνπο ηεο 
αλαιπηηθήο Πξνθήξπμεο, όηαλ δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ άξ. 18 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο 
Πξνθήξπμεο. Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά - απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20.1 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Πξνθήξπμεο. ην δηαγσληζκό νη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη 
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη 
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Μειεηεηώλ ή 
Γξαθείσλ Μειεηώλ θαη λα δηαζέηνπλ κειεηεηηθά πηπρία ζηηο θαηεγνξίεο: 01, 02, 20, θαη 27. Οη πξνζθέξνληεο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
αληίζηνηρα Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 
Καηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξ. 19 ηεο αλαιπηηθήο Πξνθήξπμεο, νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πιεξνύλ ηα 
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζρεηηθά κε ηε ηερληθή επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα. 
4.2 Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

4.3 Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ 

εδαθ. (γ) θαη (δ)  ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 77  ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη 

ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
5. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά 
ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζό ησλ 12.700,00 επξώ. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 
ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο, ήηνη κέρξη 27/05/2020, άιισο 
ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 



 

6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Π.Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και από το 
Ευρωπαΰκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Πξνθαηαβνιή κπνξεί λα ρνξεγεζεί. 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ην ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δειαδή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο. 
8. Η   πξνθήξπμε ζύκβαζεο δεκνζηεύζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ)  κε αξηζκό 
2019/S 032-071977  ηελ 14/02/2019. 

 
 

Οξεζηηάδα, 14/02/2019 
Ο Γήκαξρνο Οξεζηηάδαο 

 
 
 
 

ΜΑΤΡΙΓΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 
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