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 ΑΔΑ: 648ΦΩΕΥ-1ΡΘ

ΑΔΑΜ: 21PROC009473302  

                

Αρ. πρωτ.:  40140/03-11-2021

ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΗ  ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  Τ.Κ.  

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.( ΠΡ. ΣΑΤΑ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ( Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ) 
Ο Δήμος Καστοριάς (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο , Τ.Κ. 521 00, τηλ. 24673 51638, e-mail: 
doksop_zoi@yahoo.gr, πληροφορίες Δοξοπούλου Ζωή, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη συγκράτησης ολίσθησης επιχώματος δημοτικού 
δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας» Αρ. μελ. 75/2020 CPV: 71320000-7 με προϋπολογισμό 55.880,01 
Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται 
από ( πρώην ΣΑΤΑ) ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. με ΚΑΕ 30.7412.45
 Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης έχει προϋπολογιστεί στους επτά (7) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 17 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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.
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

• στην κατηγορία μελέτης αρ. 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) πτυχία Α’ τάξης και άνω
• στην κατηγορία μελέτης αρ. 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές 

Μελέτες και 'Ερευνες) πτυχία  Α’ τάξης και άνω
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• στην κατηγορία μελέτης αρ. 21 (Γεωτεχνικές  Μελέτες και Έρευνες) πτυχία Β’ τάξης 
και άνω.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού  
1.117,60 € . 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του 
Συστήματος www. promitheus. gov. gr, ( Α/Α συστήματος  184194 ) και ως ημερομηνία 
λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 
10:00 π.μ, ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών από τη Δ.Τ.Υ 
του Δήμου, ορίζεται η Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα  
δώδεκα (12)  μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
τιμής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου  
Καστοριάς. 
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 του αναθέτοντος φορέα  
www.kastoria.gov.gr. 
Προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων του αναθέτοντα φορέα υποβάλλονται σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της Διακήρυξης.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την 
προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 38 § 3 και  377 § 1 περ.(31) του ν.4412/16. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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