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ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια 
ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής 
Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη συγκράτησης 
ολίσθησης επιχώματος δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Κλεισούρας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & 
Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της 
παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».
Ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό δημόσιο  
διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου  εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη συγκράτησης ολίσθησης επιχώματος δημοτικού δρόμου Τ.Κ. 
Κλεισούρας»  (αρ. μελ.75/2020), προϋπολογισμού 70.829,93 Ευρώ (με 
ΦΠΑ)  με δικαίωμα συμμετοχής οι έχοντες Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 
Μελετών για τις κατηγορίες μελετών: α) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ (16), πτυχίο (Α ’ 
ΤΑΞΗ και ΑΝΩ), β) ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ (20), πτυχίο (Α ’ ΤΑΞΗ και ΑΝΩ) και γ) 
(ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ (21),πτυχίο (Β ’ ΤΑΞΗ και ΑΝΩ).
Ειδικότερα το αντικείμενο της μελέτης είναι: 

 Η αξιόπιστη διερεύνηση του μηχανισμού πρόκλησης των εκδηλωμένων 
κατολισθητικών φαινομένων.

 Η εκτίμηση των απαιτούμενων έργων, η ακριβής τοποθέτησής τους στο χώρο 
και η διαστασιολόγησή τους, ο σχεδιασμός των ενδεικνυόμενων μέτρων 
αντιμετώπισης των εν λόγω φαινομένων, που έγκεινται στην συνολική 
αντιμετώπιση του φαινομένου της περιοχής, και στην ταυτόχρονη 
αποκατάσταση της περιοχής.

 Η προμέτρηση και ο προϋπολογισμός των εργασιών και υλικών που θα 
απαιτηθούν για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς.

Παρακαλείται  η Επιτροπή ( Μη.Μ.Ε.Δ.) του Δήμου Καστοριάς, όπως δημοσιεύσει το 
παρόν μέσω της εφαρμογής ( Μη.Μ.Ε.Δ.).
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