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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ταχ.  Δ/νση : Διοικητήριο Ξάνθης                                        
Πληροφ.       : Μπέη Κατερίνα                                             
Ταχ.  Κώδ.    : 67 133                                             
Τηλ.                : 2541 350 348                            
FAX                : 2541 350 352 
e-mail            : ampei@xanthi.gr  

Ξάνθη,   17. 10.2017 
 Αρ. Πρωτ.:  138683/Ξ-ΔΤΕ-3521 

 
1.  

 
ΠΡΟΣ 

 ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: 
 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Σωνιέρου 20 & Παλαιολόγου 6 
Τ.Κ. 10438, Αθήνα 
e-mail: geniki@otenet.gr   

2. ΜΑΧΗΤΗΣ 
               Στογιαννίδου 1 – 67100 Ξάνθη 
               e-mail: maxitis1xan@yahoo.gr  
                  
 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

 
1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ως Αναθέτουσα Αρχή,  βάσει της υπ.’ αρ. 

723/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με 
ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη ανακατασκευής κόμβων στην αρ. 9 Επ. Ο.» εκτιμώμενης αξίας 113.450,82 € 
(δαπάνη μελετών, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).  

2. Ο κωδικός CPV της μελέτης είναι 71320000-7 και αφορά την διαμόρφωση δυο (2) 
ισόπεδων κυκλικών κόμβων (roundabout) στις διασταυρώσεις της Επ. Οδού 9 με την 
Επ. Ο. 8 (κόμβος Αβδήρων) και Επ. Ο. 3 (κόμβος Μαγγάνων). 

3. Τόπος εκτέλεσης της μελέτης είναι ο Ν. Ξάνθης με κωδικό NUTS EL512 και ειδικότερα 
οι Δήμοι Αβδήρων και Τοπείρου. 

4. Η μελέτη αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  
1 Μελέτες τοπογραφίας 16 16.577,34 € 
2 Μελέτες συγκοινωνιακών έργων  10 47.103,88 € 
3 Περιβαλλοντικές μελέτες 27 1.068,10 € 
4 Μελέτες υδραυλικών έργων 13 7.578,54 € 
5 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 09 7.230,92 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ : 79.558,78 € 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) : 11.933,82 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. : 91.492,60 € 
Φ.Π.Α. (24%) : 21.958,22 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 113.450,82 € 

 
5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, προεκτίμηση 
αμοιβής μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΤΕΥΔ) στην ιστοσελίδα της ΠΕ Ξάνθης 
(www.pexanthis.eu), εκτός του σφραγισμένου από την Υπηρεσία εντύπου 
Οικονομικής Προσφοράς. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα 
παραλαμβάνεται δωρεάν μέχρι και την Παρασκευή 10 - 11- 2017 κατόπιν σχετικής 
αίτησης των ενδιαφερομένων που θα την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο της ΔΤΕ ΠΕ 
Ξάνθης. Πληροφορίες θα δίδονται από την αρμόδια υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, κα. 
Μπέη Κατερίνα: 

mailto:tgavriilidis@xanthi.gr
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mailto:maxitis1xan@yahoo.gr
http://www.pexanthis.eu/
ΑΔΑ: 7ΓΕΖ7ΛΒ-ΨΨΛ





 

2 
 

 στα τηλέφωνα 2510 350 348, FAX  2510 350 352 
 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dte.xanthi@pamth.gov.gr  , και 
 στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, Διοικητήριο Ξάνθης, 67133, Ξάνθη 
6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 15-11-2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προφορές σε 
δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
(ΔΤΕ) της ΠΕ Ξάνθης. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 της παρούσας και που είναι εγκαταστημένα 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. 

 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να 
αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  

8. Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 
μεμονωμένους ή σε ένωση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα Μελετητών – Γραφείων Μελετών και καλύπτουν τις κατηγορίες και τις 
τάξεις της μελέτης, ήτοι: 
 τάξη Α’  και άνω στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 
 τάξη Β’  και άνω στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) 
 τάξη Α’  και άνω στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) 
 τάξη Α’ και άνω στην κατηγορία μελέτης 13 (μελέτες Υδραυλικών Έργων) 
 τάξη Α’ και άνω στην κατηγορία μελέτης 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) 

9. Κάθε προσφέρων απαιτείται επίσης να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, ως εξής: 

(α) 
- Για κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 

4ετούς εμπειρίας. 
- Για κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακές) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 

8ετούς εμπειρίας. 
- Για κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 

4ετούς εμπειρίας. 
- Για κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές) απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς 

εμπειρίας. 
- Για κατηγορία μελέτης 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές) απαιτείται τουλάχιστον ένας 

μελετητής 4ετούς εμπειρίας. 
(β) 

Ο/οι μελετητής/ές που θα εκπονήσουν την μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές) θα 
πρέπει να έχει/έχουν εκπονήσει, μέσω σύμβασης μελέτης την τελευταία 5ετία, μελέτες 
αντίστοιχου αντικειμένου, δηλαδή θα πρέπει να έχει/έχουν εκπονήσει αθροιστικά και 
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κατ’ ελάχιστο: 
- μια (1) εγκεκριμένη μελέτη, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, κόμβου κυκλικής 

διαμόρφωσης (roundabout) διασταυρούμενων υπεραστικών οδών κάθε κατηγορίας  
- μία (1) εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης-ασφάλισης κυκλικού κόμβου υπεραστικών οδών 

κάθε κατηγορίας 
Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 5ετίας θα μετράται από την ημερομηνία έγκρισης 
της ζητούμενης μελέτης. Οι ανωτέρω μελέτες κόμβου και σήμανσης-ασφάλισης 
μπορούν να αποτελούν και τμήμα ευρύτερης οριστικής μελέτης οδού. 

10. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι  έντεκα (11) μήνες. 
11. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι δέκα (10) μήνες από την ημέρα του 

διαγωνισμού.  
12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές  και κάθε οικονομικός φορέας μπορεί 

να υποβάλλει μόνο μια προσφορά. 
13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 1.829,85 € με ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από 
αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων με 
βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης καθώς και της 
σχετικής στάθμισής τους. 

15. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017  
Περιφέρειας Α.Μ.Θ/Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ/ΚΑΠ 80% με Κ.Δ. 143602017και προϋπολογισμό 
114.950,00€. 

16. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
17. Η γλώσσα στην οποία πρέπει να είναι συνταγμένες οι προσφορές είναι η Ελληνική. 
18. Δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 
19. Η ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης είναι η  18-10-2017. 
20. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική  Επιτροπή  της 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση 
1. Τεχνικό Επιμελητήριο  Ελλάδος                                                              
    Νίκης 4  -  10563   ΑΘΗΝΑ  
    και στο e-mail:  meletes@central.tee.gr                          
2. Τ.Ε.Ε. Τμήμα Θράκης                                                                                  
    Παρνασσού 6- 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ   
3. Δ/νσεις Τ.Ε. Σερρών, Δράμας, Καβάλας,                              
    Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου.                                                              
4. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ξάνθης                                                               
   
Εσωτερική Διανομή 
1. Χρονολογικό Αρχείο  
2. Φάκελος μελέτης  (5.1.924) 
3. κα Τάσου Μαρία                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΜΘ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
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