
                                             

 

 

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

Σαχ. Δ/νςη     : π. Κοκκϊνη 2   
: Ηευγολατιό  Κορινθίασ  

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

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 

«Μελέηη λειηοσργίας και 
διατείριζης θαναριών 
οδικής κσκλοθορίας» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ
i
: 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.103,29 € - ΣΑΤΑ 
2020 
 

 
Αρ. πρωτ. :  5999/31-07-2020 
 

 

Περίληψη διακήρυξησ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τη ςφναψη ςφμβαςησ εκπόνηςησ 

μελζτησ «Μελζτη λειτουργίασ και διαχείριςησ φαναριϊν οδικήσ κυκλοφορίασ», Π.Τ.: 

15.405,88 € (χωρίσ ΦΠΑ) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ) 

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

1. Ο Δήμοσ Βέλου-Βόχας προκηρφςςει ςυνοπτικό ανοιχτό διαγωνιςμό για την 
ανάθεςη εκπόνηςησ τησ μελζτησ με τίτλο: «Μελζτη λειτουργίασ και διαχείριςησ 
φαναριϊν οδικήσ κυκλοφορίασ» με προεκτιμϊμενη αμοιβή 15.405,88€  (χωρίσ 
ΦΠΑ). 

 
CPV ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΣΩΝ 
ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ Προεκτιμϊμενη Σιμή, 

με απρόβλεπτα (€) 
71320000-7 10 Μελζτεσ υγκοινωνιακϊν Ζργων 

και Κυκλοφοριακζσ 

10.192,72 € 

71334000-8 
9 Μελζτεσ Μηχανολογικζσ-

Θλεκτρολογικζσ-Θλεκτρονικζσ 

600,00 € 

71351810-4 

16 Μελζτεσ Σοπογραφίασ 

(Γεωδαιτικζσ, Φωτογραμμετρικζσ, 

Χαρτογραφικζσ, Κτηματογραφικζσ 

και Σοπογραφικζσ)" 

1.559,16 € 

 ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΘ ΑΞΙΑ: 15.405,88 € 

 Φ.Π.Α. (24%) 3.697,41Β€ 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΤΜΒΑΘ 19.103,29 € 
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2 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα τεφχη του διαγωνιςμοφ (Διακήρυξη, 

υγγραφή Τποχρεϊςεων, τοιχεία τεχνικϊν δεδομζνων και προεκτίμηςη αμοιβήσ) δωρεάν 

και ςε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιςτοςελίδα του Δήμου 

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

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να προμηθευτοφν δωρεάν το ζντυπο οικονομικήσ προςφοράσ 

από τα  γραφεία τησ Σεχνικήσ Τπηρεςίασ του Δήμου Βζλου-Βόχασ, που βρίςκονται ςτο 

Δημοτικό Κατάςτημα τησ Κοινότητασ Ηευγολατιοφ, επί τησ οδοφ π. Κοκκϊνη 2,ΣΚ 20001-

Ηευγολατιό Κορινθίασ, 1οσ όροφοσ, Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομίασ Δήμου Βζλου-Βόχασ, ζωσ την 

προηγοφμενη εργάςιμη ημζρα του διαγωνιςμοφ. 

Πληροφορίεσ ςτο τηλζφωνο 2741360537, αρμόδιοσ υπάλληλοσ για επικοινωνία κ. 

Δημήτριοσ Πολίτησ (email : dxpol@vochas.gov.gr) 

3. Ωσ καταληκτική ημερομηνία κατάθεςησ και παραλαβήσ των προςφορϊν ζχει οριςτεί η 
22α  επτεμβρίου 2020 , ημζρα Σρίτη και ϊρα 10:00 π.μ. ςτα γραφεία τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν 
Τπηρεςιϊν Δήμου Σπ. Κοκκώνη 2,ΤΚ 20001-Ζευγολατιό Κορινθίας, 1ος όροφος, 
ενϊπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ. 
 
4 το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί: 
Φυςικά ή νομικά πρόςωπα, ή ενϊςεισ αυτϊν που δραςτηριοποιοφνται ςτην εκπόνηςη 
μελετϊν των κατηγοριϊν:  

Κατηγορία Είδοσ μελζτησ Ελάχιςτη τάξη μελετητικοφ 
πτυχίου 

10 Μελέτες Συγκοινωνιακών 
 Έργων και Κυκλοφοριακές 

A και άνω 

9 Μελέτες Μηχανολογικές- 
Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές 

A και άνω 

16 Μελζτεσ Σοπογραφίασ (Γεωδαιτικζσ, 

Φωτογραμμετρικζσ, Χαρτογραφικζσ, 

Κτηματογραφικζσ και Σοπογραφικζσ)" 

A και άνω 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό 

ανάθεςη δημόςια ςφμβαςη καλφπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςημειϊςεισ του ςχετικοφ με την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω υμφωνίασ,  

      καθϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γϋ τησ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ή πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν 
ανάθεςησ δημοςίων ςυμβάςεων. 

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςησ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν 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 ενϊςεισ να περιβληθοφν ςυγκεκριμζνη νομική μορφή για την 
υποβολή προςφοράσ. Θ ζνωςη των φυςικϊν ή νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτην 
ίδια ή ςε διαφορετικζσ κατηγορίεσ μελετϊν. 
 
5. Κατά τη φάςη ελζγχου τησ καταλληλότητασ των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίςησ 
ζλεγχοσ τησ οικονομικήσ, χρηματοοικονομικήσ, ειδικήσ τεχνικήσ και επαγγελματικήσ 
ικανότητασ με βάςη των κριτηρίων επιλογήσ όπωσ περιγράφεται ςτην αναλυτική 
διακήρυξη. 
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6. Θ ςυνολική προθεςμία για την εκπόνηςη τησ μελζτησ είναι τζςςερισ (4) μήνεσ. 
 
7. Για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό δεν απαιτείται η κατάθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ 
ςυμμετοχήσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μήνεσ. 
 
 
8. Θ ςφμβαςη χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2020  του Δήμου Βέλου-Βόχας 
 
9. Κριτήριο ανάθεςησ τησ ςφμβαςησ είναι εκείνο τησ «πλζον ςυμφζρουςασ από 
οικονομική άποψη προςφοράσ βάςει «τιμήσ ή κόςτουσ»» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ 
παραγρ. 6 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016    
 
10. Σεφχοσ των Σεχνικϊν Δεδομζνων (Φάκελοσ του Ζργου) και τα Σεφχη Δημοπράτηςησ 
εγκρίθηκαν από την Προϊςταμζνη Αρχή με την υπ.αρ. 145/2020 Απόφαςη της Οικονομικής 
Επιτροπής. Σο αποτζλεςμα τησ δημοπραςίασ θα εγκριθεί από την Προϊςταμζνη Αρχή, ήτοι 
την Ο.Ε. 
 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχοσ 
 
 
  

 Αννίβασ Παπακυριάκοσ 
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