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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 20333 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, 
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ) 
 
1. Ο Δήμος Αμυνταίου προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 
«Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2016-25 του δημοτικού δάσους Τ.Κ. 
Νυμφαίου», με προεκτιμώμενη αμοιβή 42.268,92 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).  
2. Για τη μελέτη απαιτείται η ακόλουθη κατηγορία:  
κατηγορία 24, με προεκτιμώμενη αμοιβή 42.268,92 € 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου 
έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Γρ. Νικολαΐδη 2, 53200 Αμύνταιο, τηλ.: 
23863 50159), μέχρι τις 02/11/2015.  
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23863 50134 - 50126, FAX επικοινωνίας 23863 
50133, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κος Στέργιος Κιάνας, κα Αναστασία 
Αλληλόμη. 
 4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 10 
Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή 
σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών 
Μελετών, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη της μελέτης, ήτοι: 
τάξεως Γ΄ και άνω στην κατηγορία 24, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:  
Για την κατηγορία μελέτης 24, ένα τουλάχιστον στέλεχος δωδεκαετούς εμπειρίας,  
6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης (καθαρός χρόνος). 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 845,38 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) 
μήνες. 
9. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2012 & ΣΑΤΑ 2013 
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 
3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει 
μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των 
Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και 19 της 
Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της προκήρυξης.  
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου που έχει έδρα το Αμύνταιο. 
 
 ΑΜΥΝΤΑΙΟ  01/10/2015 
 Ο Δήμαρχος 
                                                            
                                                                ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


