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ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ1: 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΠΡΟΜΑΧΩΝ» 

 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017 και 2019 
ΚΑΕ 30.7411.0004  
ΠΟΣΟ: 13.052,00 ΕΥΡΩ 
CPV: 71351100-4 
(Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές 
υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων) 

 

 

 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016   
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

. 
 
 

1. Ο  Δήμος Αλμωπίας, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΜΑΧΩΝ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 11.614,60ΕΥΡΩ 
(χωρίς ΦΠΑ).  

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: 10.099,65 € για Γεωτεχνικές Μελέτες 
και Έρευνες  (κατ. 21) και 1.514,95€ για απρόβλεπτες δαπάνες. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου δημόσιας σύμβασης) δωρεάν και σε πλήρη 
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας www.dimosalmopias.gov.gr. Το 
έντυπο Οικονομικής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας στην έδρα του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου), έως και μία (1) 
ημέρα πριν το διαγωνισμό δηλ. μέχρι  και την  10/02/2020  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο, 23843 50204, FAX επικοινωνίας 23840 21226, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Παπαδοπούλου Σαπφώ 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η  11/02/2020, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00πμ. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας -21- Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες  και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

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

                                           

1
Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή 

κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 

ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό 

ανάθεση μελέτη. 

http://www.dimosalmopias.gov.gr/


 

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.  
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 το υ άρθρου 19 και των 
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

6. Η συνολική προθεσμία (καθαρός χρόνος) για την εκπόνηση της μελέτης είναι δύο (2) μήνες.. 
7. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για την συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό . 
8. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α . 
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017 και 2019 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 
Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 262/2019( ΑΔΑ:652ΖΩΨΩ-ΛΞΣ) 
απόφαση της Ο.Ε..  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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