
                                             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                           
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ              
ΣΜΘΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σαχ. Δ/νςθ     : π. Κοκκϊνθ 2   
: Ηευγολατιό  Κορινκίασ  

Σ.Κ.               : ΣΚ 20001- ΗΕΤΓΟΛΑΣΙΟ                                    
Σθλζφωνο       : 2741360537           
Fax  : 2741053101  

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 

«Μελζτη εκτίμηςησ 
επαγγελματικοφ κινδφνου» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ
i
: 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.984,06 € 
Ίδιοι Πόροι 
 

 
Αρ. πρωτ. : 6000/31-07-2020  
 

 

Περίληψη διακήρυξησ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τη ςφναψη ςφμβαςησ εκπόνηςησ 

«Μελζτησ εκτίμηςησ επαγγελματικοφ κινδφνου», Προχπολογιςμοφ Τπηρεςίασ: 4.019,40 

€ (χωρίσ ΦΠΑ) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ) 

 ΤΜΒΑΘ ΕΚΠΟΝΘΘ ΜΕΛΕΣΘ με υνοπτικό Διαγωνιςμό (άρκρο 117 του Ν. 4412/2016) 

1. Ο Διμοσ Βέλου-Βόχας προκθρφςςει ςυνοπτικό ανοιχτό διαγωνιςμό για τθν 
ανάκεςθ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Μελζτη εκτίμηςησ επαγγελματικοφ 
κινδφνου» με προεκτιμϊμενθ αμοιβι 4.019,40 €  (χωρίσ ΦΠΑ). 

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, 

υγγραφι Τποχρεϊςεων, τοιχεία τεχνικϊν δεδομζνων και προεκτίμθςθ αμοιβισ) δωρεάν 

και ςε πλιρθ θλεκτρονικι μορφι από ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 

http://www.velovocha.gr/ και τθν ιςτοςελίδα του ΚΘΜΔΘ www.eprocurement.gov.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να προμθκευτοφν δωρεάν το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 

από τα  γραφεία τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Βζλου-Βόχασ, που βρίςκονται ςτο 

Δθμοτικό Κατάςτθμα τθσ Κοινότθτασ Ηευγολατιοφ, επί τθσ οδοφ π. Κοκκϊνθ 2,ΣΚ 20001-

Ηευγολατιό Κορινκίασ, 1οσ όροφοσ, Δ/νςθ Σ.Τ. & Πολεοδομίασ Διμου Βζλου-Βόχασ, ζωσ τθν 

CPV ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΣΩΝ 

ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ Προεκτιμϊμενη Σιμή, 
με απρόβλεπτα (€) 

 

71351810-4 

 

    «Μελζτη εκτίμηςησ 
επαγγελματικοφ κινδφνου »   

 

4.019,40 € 

 φνολο: 4.019,40 € 

 Φ.Π.Α. (24%):   964,66 € 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΤΜΒΑΘ: 4.984,06 € 

ΑΔΑ: ΨΠΩ7Ω9Π-0ΡΥ



προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ. Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2741360537, 

αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για επικοινωνία κ. Δημήτριοσ Πολίτησ (email : dxpol@vochas.gov.gr) 

2.Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2741360537, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για επικοινωνία κ. 

Δημήτριοσ Πολίτησ (email : dxpol@1306.syzefxis.gov.gr). 

 

3. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ και παραλαβισ των προςφορϊν ζχει οριςτεί θ 

18 επτεμβρίου 2020 , θμζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ 

Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Σπ. Κοκκώνη 2,ΤΚ 20001-Ζευγολατιό Κορινθίας, 1ος 

όροφος, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 

4. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί: 
 
Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπόνθςθ 
μελετϊν των κατθγοριϊν:  
 

Κατηγορία Είδοσ μελζτησ Ελάχιςτη 
τάξη 
μελετητικοφ 
πτυχίου 

Μελετητζσ μηχανικοί με : 
α. Πτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Α.Ε.Ι. 
του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ 
(παράγραφοσ ιςτ. του Άρκρο 2 περί «Κοινϊν 
δραςτθριοτιτων μθχανικισ» του Π.Δ.99/2018 (ΦΕΚ 
187Α/05-11-2018)) και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
που χορθγείται από το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
(Σ.Ε.Ε) ι 
β. Πτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ του εςωτερικοφ ι 
ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το αντικείμενο 
ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν 
παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ, όταν αυτι προβλζπεται από τθ κείμενθ 
νομοκεςία ι 
γ. Πτυχίο Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι) 
ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ ι πτυχίο των πρϊθν 
ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ 
Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Α.Σ.Ε.Ε.) 
που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

«Μελζτθ 

εκτίμθςθσ 

επαγγελματικοφ 

κινδφνου» 

A και άνω 

 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 
του άρκρου 19 και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 
4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν 
προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν. 
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6. Κατά τθ φάςθ ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ των υποψθφίων κα διενεργθκεί επίςθσ 

ζλεγχοσ τθσ οικονομικισ, χρθματοοικονομικισ, ειδικισ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ με βάςθ των κριτθρίων επιλογισ όπωσ περιγράφεται ςτθν αναλυτικι 
διακιρυξθ. 

 
7. Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ είναι τζςςερισ (4) μινεσ. 
 
8. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ. 
 
9. Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ του Δήμου Βέλου-Βόχας 
 
10. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι εκείνο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 

οικονομική άποψη προςφοράσ βάςει «τιμήσ ή κόςτουσ», ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παραγρ. 6 του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016.  

 
11. Σεφχοσ των Σεχνικϊν Δεδομζνων (Φάκελοσ του Ζργου) και τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

εγκρίκθκαν από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι με τθν υπ.αρ. 146/2020 Απόφαςθ της 
Οικονομικής Επιτροπής. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν 
Προϊςταμζνθ Αρχι, ιτοι τθν Ο.Ε. 

 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχοσ 
 
 
  

Αννίβασ Παπακυριάκοσ 
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