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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ο Δήμος Σαμοθράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου για την 
 «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου 
Σαμοθράκης»,  εκτιμώμενης αξίας 59.638,17 € (πλέον Φ.Π.Α. 24  %) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 
147)  
 
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η : 
Σύνταξη οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης υπεραστικής οδού. (κατηγορία 10). 
Σύνταξη μελέτης σήμανσης – ασφάλισης της οδού (κατηγορία 10). 
Σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης αποστράγγισης οδού.(κατηγορία 13). 
Σύνταξη μελέτης γεωλογικής χαρτογράφησης , γεωλογικής μηκοτομής της οδού, γεωλογικών τομών, ειδικών βοηθητικών χαρτών, αμοιβή 
τεκτονικών διαγραμμάτων, τεύχους γεωλογικής μελέτης (κατηγορία 20) 
Οριστική γεωτεχνική μελέτη ορύγματος πρανούς σε δύο θέσεις. (κατηγορία 21) 
Υπαγωγή σε Π.Π.Δ & μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για τις δύο διαφορετικές ειδικές ζώνες προστασίας (κατηγορία 27). 
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. του έργου 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 
Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην μελέτη και στην παρούσα προκήρυξη. 
Η  διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος συνοπτικού 
διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή.  
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  και έντυπο οικονομικής προσφοράς  από την 
έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ( Χώρα Σαμοθράκης ΤΚ 68002) , από τις 23/8/2021.   
Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Σαμοθράκης www.samothraki.gr 
To έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθεται στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που θα λάβουν τη βεβαίωση της επι 
τόπου αυτοψίας 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551041218-2551042195 (κα Παυλίδου Πασχαλιά), fax επικοινωνίας 25510 41641    
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  2/9/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00π.μ. (λήξη της υποβολής προσφορών) στο κτίριο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης στη Χώρα Σαμοθράκης.   
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. 
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το άρθρο 79 ν. 4412/2016, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος, θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη στις 9/9/2021 στον ίδιο χώρο και την ίδια 

ώρα. 
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ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

 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 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 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των 
κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 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.  
 

   ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού  χιλίων εκατό ενενήντα δύο ευρώ και 
ενενήντα λεπτών (1.192,90 €)  

 
   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

 
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο «Πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Κωδικό Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2021 ΜΠ003100005 έχει εξασφαλιστεί πίστωση 
στον ΚΑ 64/7333.01 στον προϋπολογισμό  του Δήμου Σαμοθράκης  του 2021  
 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί  
 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 

                                        

 
 
 
                                          Ο   Δήμαρχος 

 

 

 

Νικόλαος Γαλατούμος 

 

 

 

ΑΔΑ: 613ΩΩ1Λ-Σ62


