Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.10.15 13:45:09
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΨΓΠΩΚΣ-5ΞΤ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»
2014 - 2020
Χρυσούπολη, 09/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 11276

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ: 93080

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
(Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
ΚΩΔ . ΠΡΑΞΗΣ ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110031
ΚΩΔ . ΟΠΣ: 5022241
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Ανατολική
Μακεδονία Θράκη 2014-2020»
CPV: 71351910-5, 71410000-5,
71321300-7, 90700000-4, 71351810-4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του ν. 4412/2016
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Δήμος Νέστου
Τεχνική Υπηρεσία
Διεύθυνση:
Πρεμέτης, 64200 Χρυσούπολη
Πληροφορίες :
Λόβουλου Κυριακή, τηλ.: 2591350170-171, fax: 2591350141 τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.)
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» και η περιοχή μελέτης είναι ο Δήμος Νέστου.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της μελέτης είναι η σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού
Σχεδίου, σύμφωνα με την ΥΑ 27016/2017 (ΦΕΚ Β’ 1975/07-06-2017) «Τεχνικές
προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ .Σ) του ν. 4447/2016» (ΦΕΚ Α΄
241), το οποίο θα ρυθμίζει τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής
έκτασης του Δήμου Νέστου.
Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνουν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) , δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Εκτιμώμενη αξία 773.799,24 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Ανά κατηγορία μελέτης:
1. 364.929,43 € για μελέτη κατηγορίας (1) – Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2. 156.398,33 € για μελέτη κατηγορίας (2) –Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3. 81.234,04 € για μελέτη κατηγορίας (20) – Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές,
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
4. 68.098,50 € για μελέτη κατηγορίας (27) – Περιβαλλοντικές Μελέτες
5. 1.104,30 € για μελέτη κατηγορίας (13) – Μελέτες Υδραυλικών Έργων
6. 1.104,30 € για μελέτη κατηγορίας (16) – Μελέτες Τοπογραφίας
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και 100.930,34 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Διάρκεια σύμβασης: Τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο
καθαρός χρόνος ολοκ λήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι ένα
(21) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Συνολικό ποσό εγγύησης συμμετοχής 15.474,00€ (δεν υπερβαίνει το 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α ..
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 –
2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) με ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 20% .
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 12.1 της διακήρυξης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 και 19 της
διακήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμ ού του άρθρου 18 της
διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.
Οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του
άρθρου 21 της διακήρυξης και με βαρύτητα 80% και 20% αντίστοιχα.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.dimosnestou.gov.gr
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 06/11/2020, η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο έως την 13/11/2020.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
20/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 09/10/2020
Ο Δήμαρχος Νέστου

Μιχαηλίδης Σάββας

