
 

 

 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΞΗΣ 

 

 

 
        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

 

Εύλαλο, 01/07/2020  

Αρ. Πρωτ. :2642 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 2642 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 90850 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
 

∆ήµος: Τοπείρου 

∆ιεύθυνση : Εύλαλο 

Τηλ./Fax: 2541352601/52650 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό: Σιαµίδης Ιωάννης, 2541068472, texniki@topeiros.gr. 

Κωδικός NUTS: EL512 

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 
 Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 

 
 2) ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασηςi στον ειδικό, 
δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.topeiros.gr 

 
Προθεσµία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών µέχρι και 14 ηµέρες πριν από τη λήξη 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 03-08-2020 πριν από την λήξη της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών. 

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της µελέτης είναι «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» 
   (ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ βάση του αρ 99 του Ν. 4685/2020) 
 

ΙΙ.1.1. Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης είναι η εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) βάσει του Νέου 

Χωροταξικού Νόµου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασµός – Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει 

σήµερα, στα όρια του Καλλικρατικού ∆ήµου Τοπείρου όπως αυτά καθορίστηκαν µε το Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» και των απαραίτητων υποστηρικτικών µελετών. 



 
Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα και δεν θα ληφθούν 

υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 468.545,74 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαµβάνει τις  προεκτιµώµενες 
αµοιβές των παρακάτω επιµέρους κατηγοριών µελετών:  

210.859,95 € για µελέτη κατηγορίας 01,  (CPV: 71410000-5) 
90.368,55 € για µελέτη κατηγορίας 02,    (CPV: 71410000-5) 
  68.656,38 € για µελέτη κατηγορίας 20,  (CPV:71351910-5) 
  35.337,60 € για µελέτη κατηγορίας 27,   (CPV:90700000-4) 
  1.104,30 € για µελέτη κατηγορίας 13,  (CPV: 71321300-7) 
  1.104,30 € για µελέτη κατηγορίας 16 και  (CPV:71351810-4) 
  61.114.66 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
 

∆ιάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσµία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) µήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του 

µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ.Α.ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 ΙΙΙ.Α.1 Απαιτούµενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού ανέρχεται σε 9.370,91  ευρώ (€) 

(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης). 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης 

ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύµβασης. 

 
ΙΙΙ.Α.2 Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής 

Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η καταβολή 

της αµοιβής θα γίνει τµηµατικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016. 

 
ΙΙΙ.Α.3 Σύµπραξη ή κοινοπραξία 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σηµ. 

γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 
Β : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο άρ. 17 του τεύχους της ∆ιακήρυξης, 
όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρ. 18 του τεύχους της ∆ιακήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά - 
αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της ∆ιακήρυξης. Στο 
διαγωνισµό 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. 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 και να διαθέτουν:  

στην κατηγορία µελέτης 01, πτυχία τάξεων Γ και άνω,  

στην κατηγορία µελέτης 02, πτυχία τάξεων Β και άνω,  

στην κατηγορία µελέτης 13, πτυχία τάξεων Α και άνω,  

στην κατηγορία µελέτης 16, πτυχία τάξεων Α και άνω 

στην κατηγορία µελέτης 20, πτυχία τάξεων Γ και άνω,  

στην κατηγορία µελέτης 27, πτυχία τάξεων Α και άνω,  



Κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρ. 19 της ∆ιακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, σχετικά µε την τεχνική επαγγελµατική ικανότητα. 

 

ΤΜΗΜΑ IV ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, µε τα ακόλουθα κριτήρια, που περιγράφονται µαζί µε τα 

επιµέρους κριτήρια στο αρ. 21 της ∆ιακήρυξης: 

 
1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα 80%) 

2. Οικονοµική προσφορά (βαρύτητα 20%) 

 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική 
  
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr. 

 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 10-08-2020 ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 15:00.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, ήτοι 14-08-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.  

Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 12 µήνες. 

Η προκήρυξη του διαγωνισµού έχει αποσταλεί, για δηµοσίευση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
την 01/07/2020 και παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής µε διεύθυνση 
www.topeiros.gr  

 
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
1. Προδικαστικές Προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτηµά του  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες 
από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει 
του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης. 
 
2. Εγκρίσεις 



- Το Τεύχος των Τεχνικών ∆εδοµένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης προεγκρίθηκαν από την Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Υ.∆. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης µε την υπ.αρ. 2888/18-06-2020 Απόφαση. 
- Το Τεύχος των Τεχνικών ∆εδοµένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης εγκρίθηκαν από την 
Προϊσταµένη Αρχή µε την υπ.αρ. 47/26-06-2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, ήτοι η Ο.Ε. 

 

 

 

Εύλαλο, 01/07/2020 

 

Ο ∆ήµαρχος Τοπείρου 

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 

                                                           
 


