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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ανοικτή� ς διαδικασι�ας για τήν επιλογή�  αναδο�χου  για τήν εκπο� νήσή τής μελε�τής:

«Διαχειριστική μελέτη 10ετουςδιάρκειας Δημοτικού & Διακατεχόμενου Δάσους της Τ.Κ. Απιδιάς»

1.  Αναθε�τουσα  αρχή� :  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  -  Διευθυ� νουσα  Υπήρεσι�α:  Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  Οδο� ς:  Αμαξοστα� σιο,  Περιφερειακο� ς  Καρδι�τσας  –  Τρικα� λων,  Ταχ.  Κωδ:
43100,  Πλήρ.  Λα� ντζος  Κων/νος,  Τζω� ρτζή  Παρασκευή� ,  Τήλ:  2441350854-739,  E-mail:
k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr  ,   virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr  .   

2. Υπα� ρχει ελευ� θερή, πλή� ρής, α� μεσή και δωρεα� ν προ� σβασή στα ε�γγραφα τής συ� μβασής στήν ιστοσελι�δα:
http://www.dimoskarditsas.gov.gr   στήν διαδρομή� : Επικαιρο� τήτα ► Διαγωνισμοι� ► Διαγωνισμοι� Μελετω� ν  
- Τεχνικω� ν Υπήρεσιω� ν 

3. Τυ� πος αναθε�τουσας αρχή� ς: Δή� μος (Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμου� ), μή Κεντρική�  αναθε�τουσα αρχή� ,εντασσο� μενή στή
Γενική�  Κυβε�ρνήσή και στον υποτομε�α ΟΤΑ. Κυ� ρια δραστήριο� τήτα που ασκει�: Γενικε�ς Δήμο� σιες Υπήρεσι�ες.

4.Η αναθε�τουσα αρχή�  δεν ει�ναι  Κεντρική�  Αρχή�  Αγορω� ν  (ΚΑΑ) και  ή  συ� μβασή δεν αφορα�  απο�  κοινου�
διαδικασι�α συ� ναψής δήμο� σιας συ� μβασής. 

5. Κωδικο� ς CPV: 77231300-1 (Υπήρεσι�ες διαχει�ρισής δασω� ν).

6. Κωδικο� ς NUTS: EL 611 (Καρδι�τσα, Τρι�καλα).

7. Τι�τλος ε�ργου:

“Διαχειριστική�  μελε�τή 10ετουςδια� ρκειας Δήμοτικου�  & Διακατεχο� μενου Δα� σους τής Τ.Κ. Απιδια� ς”.   Κατήγορι�α
μελε�τής 24 (ΔΑΣΙΚΕΣ).

8.Εκτιμω� μενή αμοιβή�  μελε�τής:63.607,31€ συμπεριλαμβανομε�νου 15% απροβλε�πτων(πλε�ον Φ.Π.Α. 24 %).

9. Δεν επιτρε�πονται εναλλακτικε�ς προσφορε�ς. 

10. Το χρονοδια� γραμμα για τήν εκπο� νήσή τής ορι�ζεται σε 12 μή� νες απο�  τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής (6
μή� νες για τήν ολοκλή� ρωσή τής μελε�τής και 6 για ελε�γχους  και εγκρι�σεις).

11.  Δικαι�ωμα συμμετοχή� ς ε�χουν φυσικα�  ή�  νομικα�  προ� σωπα, ή�  ενω� σεις αυτω� ν που δραστήριοποιου� νται
στήν εκπο� νήσή μελετω� ν κατήγορι�ας ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24) και  διαθε�τουν ε�να στε�λεχος τουλα� χιστον
12ετούς εμπειρίας και που ει�ναι εγκατεστήμε�να σε: α) σε κρα� τος-με�λος τής Ένωσής,β) σε κρα� τος-με�λος
του Ευρωπαιeκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρι�τες χω� ρες που ε�χουν υπογρα� ψει και κυρω� σει τή
ΣΔΣ, στο βαθμο�  που ή υπο�  ανα� θεσή δήμο� σια συ� μβασή καλυ� πτεται απο�  τα Παραρτή� ματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικε�ς σήμειω� σεις του σχετικου�  με τήν Ένωσή Προσαρτή� ματος I τής ως α� νω Συμφωνι�ας, καθω� ς &
δ)σε τρι�τες χω� ρες που δεν εμπι�πτουν στήν περι�πτωσή γ΄ τής παρου� σας παραγρα� φου και ε�χουν συνα� ψει
διμερει�ς ή�  πολυμερει�ς συμφωνι�ες με τήν Ένωσή σε θε�ματα διαδικασιω� ν ανα� θεσής δήμοσι�ων συμβα� σεων.
Οικονομικο� ς φορε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμονωμε�να ει�τε ως με�λος ε�νωσής. Οι ενω� σεις οικονομικω� ν φορε�ων
συμμετε�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19 και των σήμει�ων γ) και δ) τής παρ. 1 του
α� ρθρου77  του  ν.4412/2016.  Δεν  απαιτει�ται  απο�  τις  εν  λο�γω  ενω� σεις  να  περιβλήθου� ν  συγκεκριμε�νή
νομική�  μορφή�  για τήν υποβολή�  προσφορα� ς.

12.Για  τή  συμμετοχή�  στον  διαγωνισμο�  απαιτει�ται  ή  κατα� θεσή απο�  τους συμμετε�χοντες  οικονομικου� ς
φορει�ς, κατα�  τους ο� ρους τής παρ. 1α του α� ρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυήτική� ς επιστολή� ς συμμετοχή� ς,
που ανε�ρχεται στο ποσο�  των  1.272,15€i. με ισχυ�  τουλα� χιστον με�χρι τήν 17.1.2022 
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13. Ει�δος διαδικασι�ας ανα� θεσής: Ανοικτο� ς διαγωνισμο� ς μελετω� ν κα� τω των ορι�ων 

14. Η συ� μβασή δεν υποδιαιρει�ται σε τμή� ματα. 

15.Οι ο� ροι τής συ� μβασής αναφε�ρονται λεπτομερω� ς στή Συγγραφή�  Υποχρεω� σεων. 

16. Κριτή� ριο για τήν ανα� θεσή τής συ� μβασής ει�ναι ή πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οικονομική�  α� ποψή προσφορα�
μο� νο βα� σει τιμή� ς (χαμήλο� τερή τιμή� ).

17. Ως ήμερομήνι�α και ω� ρα λή� ξής τής προθεσμι�ας υποβολή� ς των προσφορω� νiiορι�ζεται ή 17.6.2021, ήμε�ρα
Πέμπτη και ω� ρα 10πμ. 

18. Οι προσφορε�ς υποβα� λλονται απο�  τους ενδιαφερομε�νους ήλεκτρονικα� , με�σω τής διαδικτυακή� ς πυ� λής
www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ,  με�χρι  τήν  καταλήκτική�  ήμερομήνι�α  και  ω� ρα  που  ορι�ζεται
παραπα� νω,  σε ήλεκτρονικο�  φα� κελο του υποσυστή� ματος.  Εντο� ς  τριω� ν  (3) εργασι�μων ήμερω� ν απο�  τήν
ήλεκτρονική�  υποβολή�  των ως α� νω στοιχει�ων και δικαιολογήτικω� ν προσκομι�ζεται υποχρεωτικα�  απο�  τον
οικονομικο�  φορε�α στήν αναθε�τουσα αρχή� , σε ε�ντυπή μορφή�  και σε σφραγισμε�νο φα� κελο, ή πρωτο� τυπή
εγγυήτική�  επιστολή�  συμμετοχή� ς.

19.  Κα� θε  υποβαλλο� μενή  προσφορα�  δεσμευ� ει  το  συμμετε�χοντα  στο  διαγωνισμο�  κατα�  τή  δια� ταξή  του
α� ρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για δια� στήμα ε�ξι (6) μήνω� ν, απο�  τήν ήμερομήνι�α λή� ξής τής προθεσμι�ας
υποβολή� ς  των  προσφορω� ν.  Στήν  αποσφρα� γισή  επιτρε�πεται  να  παρι�στανται  νο� μιμα  οριζο� μενοι
εκπρο� σωποι των οικονομικω� ν φορε�ων.

20.  Οι  προσφορε�ς  και  τα  περιλαμβανο� μενα  σε  αυτε�ς  στοιχει�α,  καθω� ς  και  τα  αποδεικτικα�  ε�γγραφα
συντα� σσονται  στήν  ελλήνική�  γλω� σσα  ή�  συνοδευ� ονται  απο�  επι�σήμή  μετα� φρασή�  τους  στήν  ελλήνική�
γλω� σσα 

21. Η ανα� θεσή εκπο� νήσής τής μελε�τής χρήματοδοτει�ται απο�  ιδι�ους πο� ρους.

22. Προδικαστική�  προσφυγή�  κατα�  πρα� ξής τής αναθε�τουσας αρχή� ς ή�  κατα�  τής διακή� ρυξής υποβα� λλεται
εντο� ς προθεσμι�ας που ορι�ζεται στο α� ρθρο 361 του Ν. 4412/2016. Η προδικαστική�  προσφυγή�  κατατι�θεται
ήλεκτρονικα�  βα� σει  του  τυποποιήμε�νου  εντυ� που  και  με�σω  τής  λειτουργικο� τήτας  «Επικοινωνι�α»  του
υποσυστή� ματος προς τήν Αναθε�τουσα Αρχή� ,  επιλε�γοντας κατα�  περι�πτωσή τήν ε�νδειξή «Προδικαστική�
Προσφυγή� » και επισυνα� πτοντας το σχετικο�  ε�γγραφο συ� μφωνα με τήν παρ. 3 του α� ρθρου 8 τής υπ' αρ.
117384/26-10-2017Κ.Υ.Α.  Για το παραδεκτο�  τής α� σκήσής τής προδικαστική� ς  προσφυγή� ς  κατατι�θεται
παρα� βολο απο�  τον προσφευ� γοντα υπε�ρ  του Δήμοσι�ου,  κατα�  τα ειδικα�  οριζο� μενα στο α� ρθρο 363 του
Ν.4412/2016.

23. Η συ� μβασή δεν εμπι�πτει στή συμφωνι�α περι� δήμοσι�ων συμβα� σεων προμήθειω� ν (ΣΔΣ). 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας 

Τσιάκος Βασίλειος
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i  Το ποσοστο�  τής εγγυ� ήσής συμμετοχή� ς δεν μπορει� να υπερβαι�νει το 2% τής εκτιμω� μενής αξι�ας τής 
συ� μβασής, χωρι�ς το Φ.Π.Α., με ανα� λογή στρογγυλοποι�ήσή, μή συνυπολογιζο� μενων των 
δικαιωμα� των προαι�ρεσής και παρα� τασής τής συ� μβασής, (α� ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδα� φιο πρω� το 
του ν. 4412/2016 ο� πως τροποποιή� θήκε με τήν παρ. 5α του α� ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 

ii  Η ελα� χιστή προθεσμι�α παραλαβή� ς των προσφορω� ν καθορι�ζεται συ� μφωνα με το α� ρθρο 121 του ν.
4412/2016, ο� πως αυτο�  τροποποιή� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019 .

ΑΔΑ: ΩΥΝΡΩΕΗ-ΕΔ5


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 24.5.2021
	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8313
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

		2021-05-26T08:46:44+0300
	Athens


		2021-05-26T14:09:38+0300
	PARASKEVI TZORTZI




