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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αμύνταιο 22-11-2021  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                Αρ.Πρωτ.: 17591 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

Ταχ/κή Διεύθυνση: Γρ. Νικολαϊδη 2, Αμύνταιο 

Ταχ/κός Κώδικας: 53200 

Πληροφορίες: Αθανάσιος Παπαγιάννης, Αναστασία Αλληλόμη                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Τηλέφωνο:2386350131, 2386350126          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηλεκ/κή Διεύθυνση :papagiannisat@amyntaio.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/2016,ανοικτή διαδικασία όπως ισχύει) 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Γρ. Νικολαϊδη 2, Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο , 

ΕλλάδαΚωδικόςNUTS:EL621(Ζάκυνθος) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: papagiannisat@amyntaio.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.amyntaio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες :Αθανάσιος Παπαγιάννης/Δ.Τ.Υ.Δ.Α.2386350131 

Αναστασία Αλληλόμη/Δ.Τ.Υ.Δ.Α. 2386350126 

papagiannisat@amyntaio.gr / allilomian@amyntaio.gr 

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr 

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτοuσας αρχής τοu Δήμου Αμυνταίου www.amyntaio.gr (Προκηρύξεις -

Διαγωνισμοί). 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: προαναφερθείσα διεύθυνση 

2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές 

Δημόσιες Υπηρεσίες 

3. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική 

αρχή αγορών. 

4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών). 

5. Είδος Σύμβασης : ΜΕΛΕΤΗ  

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS : EL533 (Αμύνταιο) 

6. Τίτλος μελέτης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» 

7. Σύντομη Περιγραφή 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της 

λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που 

αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής  

Ειδικότερα Θα εκπονηθούν Μελέτες Τοπογραφική, Κυκλοφοριακή Ειδική Αρχιτεκτονική, Φυτοτεχνική. Επίσης, θα 

συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο υλοποίησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σύμφωνα 

με τις μελέτες. 

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 44.354,84 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 

24%) και περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες αμοιβές στις παρακάτω κατηγορίες μελετών: 
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• Τοπογραφική μελέτη  7.260,93€ 

• Κυκλοφοριακή μελέτη 2.158,20€ 

• Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη 20.188,03€ 

• Η/Μ μελέτη 5.573,91€ 

• Φυτοτεχνική μελέτη 3.245,82€ 

• Απρόβλεπτα15% 5.764,03€ 

• Πριμ 0,35% 154,67€ 

• (Στρογγυλοποίηση : 9,25 ευρώ) 
9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

10. Διάρκεια Σύμβασης :Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. 

11. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης της Σύμβασης 

και που είναι εγκατεστημένα σε : α)σε κράτος- μέλος της Ένωσης, 

β)σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7i 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. 

• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 

(ε) και 3 (β)του άρθρου 76του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 

ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς . Σε περίπτωση που η ένωση 

αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 

μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το 

άρθρο 18 της διακήρυξης. 

• Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι 

προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να 

ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ.71/2019,ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων 

Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών 

του άρθρου 12.1 της παρούσας . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016. 

12. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016. 

13. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

14. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 

15. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών :14/12/2021 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της 

υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

16. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο  άρθρο 14 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα 
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Αρχήii με ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πλην των 

εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

17. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν . 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών , από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/12/2021 ημέρα Τρίτη και 

ώρα10:00 π.μ. 

19. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961,που κυρώθηκε με τον.1497/1984 ( Α'188). 
21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

22. Χρηματοδότηση: H μελέτη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ. Έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα    Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ-2019ΣΕ11910070, 

(ΚΑ60-7341.007 του προϋπολογισμού 2021 του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.- Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωση 

15864/21-10-2021, ΑΔΑ:6ΚΕΖΩΨΛ-Β3Μ, Απόφαση Δημάρχου Πολυετούς Υποχρέωσης 15874/21-10-2021, 

ΑΔΑ:ΨΔΧΕΩΨΛ-ΜΗ6, 21REQ009403105 2021-10-21). 

22. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου (6) της Διακήρυξης. 
23. Άλλες πληροφορίες: ............  

24. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της 

διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 887,00 

Ευρώ . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

 

ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΠΙΤΑΚΗΣ 

 
i  Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
ii  Αν η διεύθυνση της υπηρεσία που τηρεί το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής είναι διαφορετική από 

την αναφερόμενη στο άρθρο 1, αναγράφεται στο παρόν σημείο η σχετική διεύθυνση 
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