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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
Συνοπτικου	  διαγωνισμου	  για την επιλογη	  αναδο	χου για την εκπο	 νηση της μελε	της:
«Διαχειριστική μελέτη 10ετούς διάρκειας του Δημοτικού Δάσους Τ/Κ

Καταφυγίου».

1. Αναθε	τουσα αρχη	 : ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -

Διευθυ	 νουσα Υπηρεσι	α: Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οδο	 ς: Αμαξοστα	 σιο, Περιφερειακο	 ς Καρδι	τσας – Τρικα	 λων,

Ταχ. Κωδ: 43100,

Πληρ. Λα	 ντζος Κων/νος, Τζω	 ρτζη Παρασκευη	 ,

Τηλ: 2441350854-739,

E-mail: k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr  ,   virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr  .  

2. Υπα	 ρχει ελευ	 θερη, πλη	 ρης, α	 μεση και δωρεα	 ν προ	 σβαση στα ε	γγραφα της συ	 μβασης
στην  ιστοσελι	δα:
www.dimoskarditsas.gov.gr/Επικαιρότητα/Διαγωνισμοί/Διαγωνισμοί Μελετών  -
Τεχνικών Υπηρεσιώνi ii 

3.  Τυ	 πος  αναθε	τουσας  αρχη	 ς:  Δη	 μος  (Ο.Τ.Α.  Α  ́  Βαθμου	 ),  μη  Κεντρικη	  αναθε	τουσα
αρχη	 ,εντασσο	 μενη στη Γενικη	  Κυβε	ρνηση και στον υποτομε	α ΟΤΑ. Κυ	 ρια δραστηριο	 τητα
που ασκει	: Γενικε	ς Δημο	 σιες Υπηρεσι	ες.

4.Η αναθε	τουσα αρχη	  δεν ει	ναι Κεντρικη	  Αρχη	  Αγορω	 ν (ΚΑΑ) και η συ	 μβαση δεν αφορα	
απο	  κοινου	  διαδικασι	α συ	 ναψης δημο	 σιας συ	 μβασης. 

5. Κωδικο	 ς CPV: 77231300-1 (Υπηρεσι	ες διαχει	ρισης δασω	 ν).

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

7.  Τι	τλος  ε	ργου:  «Διαχειριστική  μελέτη  10ετούς  διάρκειας  του  Δημοτικού
Δάσους Τ/Κ Καταφυγίου ».   Κατηγορι	α μελε	της 24 (ΔΑΣΙΚΕΣ).

8.  Εκτιμω	 μενη  αμοιβη	  μελε	της:  €27.156,96συμπεριλαμβανομε	νου  15%  απροβλε	πτων
(πλε	ον Φ.Π.Α. 24%)

9. Δεν επιτρε	πονται εναλλακτικε	ς προσφορε	ς.

10. Το χρονοδια	 γραμμα για την εκπο	 νηση της ορι	ζεται σε 12 μη	 νες απο	  την υπογραφη	  της
συ	 μβασης (6 μη	 νες για την ολοκλη	 ρωση της μελε	της και 6 για ελε	γχους  και εγκρι	σεις).  

11.  Δικαι	ωμα  συμμετοχη	 ς  ε	χουν  φυσικα	  η	  νομικα	  προ	 σωπα,  η	  ενω	 σεις  αυτω	 ν  που
δραστηριοποιου	 νται  στην  εκπο	 νηση  μελετω	 ν  κατηγορι	ας  ΔΑΣΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  (24) και
διαθε	τουν 1 τουλα	 χιστον στε	λεχος, με οκταετη	  εμπειρι	α και που ει	ναι εγκατεστημε	να σε:
α) σε κρα	 τος-με	λος της Ένωσης,β) σε κρα	 τος-με	λος του Ευρωπαι_κου	  Οικονομικου	  Χω	 ρου
(Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρι	τες χω	 ρες που ε	χουν υπογρα	 ψει και κυρω	 σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο	  που η
υπο	  ανα	 θεση δημο	 σια συ	 μβαση καλυ	 πτεται απο	  τα Παραρτη	 ματα 1,  2,  4 και 5 και τις
γενικε	ς σημειω	 σεις του σχετικου	  με την Ένωση Προσαρτη	 ματος I της ως α	 νω Συμφωνι	ας,
καθω	 ς  &  δ)σε  τρι	τες  χω	 ρες  που  δεν  εμπι	πτουν  στην  περι	πτωση  γ΄  της  παρου	 σας
παραγρα	 φου  και  ε	χουν  συνα	 ψει  διμερει	ς  η	  πολυμερει	ς  συμφωνι	ες  με  την  Ένωση  σε
θε	ματα διαδικασιω	 ν ανα	 θεσης δημοσι	ων συμβα	 σεων.Οικονομικο	 ς φορε	ας συμμετε	χει ει	τε
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μεμονωμε	να ει	τε ως με	λος ε	νωσης.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 σημει	ων γ)  και  δ)  της παρ.  1  του
α	 ρθρου77  του  ν.4412/2016.  Δεν  απαιτει	ται  απο	  τις  εν  λο	γω  ενω	 σεις  να  περιβληθου	 ν
συγκεκριμε	νη νομικη	  μορφη	  για την υποβολη	  προσφορα	 ς.

12. Ει	δος διαδικασι	ας ανα	 θεσης: Συνοπτικο	 ς διαγωνισμο	 ς.

13. Η συ	 μβαση δεν υποδιαιρει	ται σε τμη	 ματα.

14.Οι ο	 ροι της συ	 μβασης αναφε	ρονται λεπτομερω	 ς στη Συγγραφη	  Υποχρεω	 σεων.

15. Κριτη	 ριο για την ανα	 θεση της συ	 μβασης ει	ναι η πλε	ον συμφε	ρουσα απο	  οικονομικη	
α	 ποψη προσφορα	  μο	 νο βα	 σει τιμη	 ς (χαμηλο	 τερη τιμη	 ).

16.  Ως ημερομηνι	α και ω	 ρα λη	 ξης της προθεσμι	ας υποβολη	 ς των προσφορω	 ν ορι	ζεται η
10/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ

17.  Οι προσφορε	ς υποβα	 λλονται απο	  τους ενδιαφερομε	νους, συ	 μφωνα με τα οριζο	 μενα
στο  α	 ρθρο  3  της  διακη	 ρυξης,  στο  πρωτο	 κολλο  της  αναθε	τουσας  αρχη	 ς:  ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131 με	χρι την καταληκτικη	  ημερομηνι	α
και ω	 ρα που ορι	ζεται παραπα	 νω.

18. Κα	 θε υποβαλλο	 μενη προσφορα	  δεσμευ	 ει το συμμετε	χοντα στο διαγωνισμο	  κατα	  τη
δια	 ταξη  του  α	 ρθρου  97  του  Ν.  4412/2016,  για  δια	 στημα  ε	ξι  (6)  μηνω	 ν,  απο	  την
ημερομηνι	α λη	 ξης της προθεσμι	ας υποβολη	 ς των προσφορω	 ν.

19.  Η  διαδικασι	α  αποσφρα	 γισης   των  προσφορω	 ν,  ορι	ζεται  η  10/06/2021.,  ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00πμ, στην αι	θουσα συνεδρια	 σεων του Δ.Σ. της αναθε	τουσας αρχη	 ς:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανου	  1, 3ος ο	 ροφος, Τ.Κ. 43131 (δημο	 σια συνεδρι	αση).

20. Οι προσφορε	ς και τα περιλαμβανο	 μενα σε αυτε	ς στοιχει	α, καθω	 ς και τα αποδεικτικα	
ε	γγραφα συντα	 σσονται στην ελληνικη	  γλω	 σσα η	  συνοδευ	 ονται απο	  επι	σημη μετα	 φραση	
τους στην ελληνικη	  γλω	 σσα.

21. Η ανα	 θεση εκπο	 νησης της μελε	της χρηματοδοτει	ται απο	  ιδι	ους πο	 ρους.

22.  Ένσταση  κατα	  πρα	 ξης  της  αναθε	τουσας  αρχη	 ς,  υποβα	 λλεται  εντο	 ς  προθεσμι	ας
πε	ντε  (5)  ημερω	 ν  απο	  την  κοινοποι	ηση  της  προσβαλλομε	νης  πρα	 ξης  στον
ενδιαφερο	 μενο  οικονομικο	  φορε	α.  Ένσταση  κατα	  της  διακη	 ρυξης  υποβα	 λλεται
συ	 μφωνα  με  τα  οριζο	 μενα  στο  α	 ρθρο  6  της  διακη	 ρυξης.  Για  το  παραδεκτο	  της
α	 σκησης  ε	νστασης,  απαιτει	ται,  με  την  κατα	 θεση  της  ε	νστασης,  η  καταβολη	
παρα	 βολου,  υπε	ρ  του  Δημοσι	ου,  ποσου	  ι	σου  με  το  ε	να  τοις  εκατο	  (1%)  επι	  της
εκτιμω	 μενης αξι	ας της συ	 μβασης.  

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

                                                 Τσιάκος  Βασίλειος
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i  Όταν  ει	ναι  αδυ	 νατο  να  παρασχεθει	  ελευ	 θερη,  πλη	 ρης,  α	 μεση  και  δωρεα	 ν  ηλεκτρονικη	
προ	 σβαση σε ορισμε	να ε	γγραφα της συ	 μβασης, μπορει	  να περιληφθει	,  στο παρο	 ν α	 ρθρο της
διακη	 ρυξης,  προ	 βλεψη  ο	 τι  τα  σχετικα	  ε	γγραφα  της  συ	 μβασης  θα  διατεθου	 ν  με  με	σα  α	 λλα
πλην  των  ηλεκτρονικω	 ν,  ο	 πως  το  ταχυδρομει	ο  η	  α	 λλο  κατα	 λληλο  με	σο  η	  συνδυασμο	 ς
ταχυδρομικω	 ν η	  α	 λλων καταλλη	 λων με	σων και ηλεκτρονικω	 ν με	σων (τρι	το εδα	 φιο παρ. 1 του
α	 ρθρου 67 του ν.  4412/2016).  Στην περι	πτωση αυτη	   προτει	νεται  η ακο	 λουθη διατυ	 πωση:
«Τα  ακόλουθα  έγγραφα  της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από  ………………………….,  οδός
…………………,  πληροφορίες  ………………….  τηλ.:……………...  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να
λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

ii  Όταν δεν μπορει	 να προσφερθει	 ελευ	 θερη, πλη	 ρης, α	 μεση και δωρεα	 ν ηλεκτρονικη	  προ	 σβαση σε 
ορισμε	να ε	γγραφα της συ	 μβασης, διο	 τι η αναθε	τουσα αρχη	  προτι	θεται να εφαρμο	 σει την παρ. 2 
του α	 ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφε	ρονται, στο παρο	 ν α	 ρθρο της διακη	 ρυξης, τα με	τρα 
προστασι	ας του εμπιστευτικου	  χαρακτη	 ρα των πληροφοριω	 ν, τα οποι	α απαιτου	 νται, και τον 
τρο	 πο με τον οποι	ο ει	ναι δυνατη	  η προ	 σβαση στα σχετικα	  ε	γγραφα. Ενδεικτικα	 , λ.χ., η αναθε	τουσα
αρχη	  θα μπορου	 σε να αναφε	ρει ο	 τι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους 
και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για 
τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
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