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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΔΛΔΣΗ 

ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΔΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΣΙΜΗ 

 

ΣΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  
 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΚΑΙ ΗΜΔΙΟ ΔΠΑΦΗ : Γήκνο ηπιίδαο, Σ.Κ. 35300  Πιεξνθνξίεο 

Κσλζηαληίλνο Παπαρξήζηνπ, ηει.: 2238350127, Fax: 2238324688, Σόπνο ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ: ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο,  ΣΚ 35300 ηπιίδα .  

 
ΣΜΗΜΑ II : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Η παξνύζα πξνθήξπμε αθνξά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο κε ηίηιν: «Μειέηεο 
σξίκαλζεο γηα ηελ θαηαζθεπή Πξάζηλνπ εκείνπ ζην Γήκν ηπιίδαο» θαη κε ηελ αθόινπζε 

εθηηκώκελε αμία, θαηεγνξία κειέηεο θαη αηηνύκελε ηάμε πηπρίνπ: 

 

Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο 16.764,26€ πιένλ ΦΠΑ 24% ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 06  

Α' ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 

ηαηηθέο Μειέηεο 4.969,21€ πιένλ ΦΠΑ 24%  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 08 
 Α' ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 

Μεραλνινγηθέο & 

Ηιεθηξνινγηθέο Μειέηεο  

4.238,09€ πιένλ ΦΠΑ 24% ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 09 

 Α' ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 

πγθνηλσληαθέο Μειέηεο 2.374,50€ πιένλ ΦΠΑ 24% ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 10 

 Α' ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 

Τδξαπιηθέο Μειέηεο 2.280,41€ πιένλ ΦΠΑ 24% ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 13 
 Α' ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 

Φπηνηερληθέο Μειέηεο & 

Έξγα Πξαζίλνπ 

4.081,76€ πιένλ ΦΠΑ 24% ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 25 

 Α' ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 

 

 Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο ή Πξνζεζκία εθηέιεζεο: Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 3 κήλεο  από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ζηελ 

νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη o ρξόλνο γηα έιεγρν από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ . 

 ΣΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, Οικονομικές και Σεχνικές πληροφορίες:  
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ   
 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο : Γελ απαηηείηαη  

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο :  
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα θαηαζέζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

αλέξρεηαη ζε 5% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: 96ΚΡΩ1Ζ-ΞΗΔ



ΚΤΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ.  

Η κειέηε ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ην Σακείν πλνρήο ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020» κε θσδηθό ΟΠ 
5075017.  

Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη ηκεκαηηθά θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 187 ηνπ 
Ν.4412/2016.  

Η εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 "Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ”(Α' 147) θαη ζε όιεο ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή 

ηνπ, θαζώο θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ 
εξκελεία ηνπ.  

 
Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο θαη 

ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

20.1 ηνπ ίδηνπ ηεύρνπο.  
 

ην δηαγσληζκό θαινύληαη: θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ ηεο θαηεγνξίαο 24 θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα:  

α) ζε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.),  
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε 

δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο 
ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ ́ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη 
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.  
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 θαη ησλ ζεκείσλ γ) θαη δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο.  

 
Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ 

ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 

Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Μειεηώλ . Οη 
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ́ ηνπ λ. 4412/2016.  

 

ΣΜΗΜΑ IV : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ.  
 

Ο δηαγσληζκόο ζα αλαηεζεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο Πνηόηεηαο - Σηκήο 

 

Όξνη γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ:  
 

1. Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα 
ηεο ζύκβαζεο από ηελ 16/08/2021 ζηελ ηζηνζειίδα www.stylida.gr. Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί  

εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 24/08/2021, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε όινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν ηέζζεξηο κέξεο πξηλ ηελ 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ έσο ηελ 31/08/2021. 

 
2. Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 06/09/2021 θαη ώξα 11.00 πμ, θαηά ηελ νπνία 

ζα αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζην θηίξην 
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ηπιίδαο, Δι. Βεληδέινπ θαη Θεξκνππιώλ.  

ΑΔΑ: 96ΚΡΩ1Ζ-ΞΗΔ



 

3. Απαηηνύκελνο ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 10 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

 

Η Γηαθήξπμε δεκνζηεύηεθε ζην ΚΗΜΓΗ θαη έιαβε ΑΓΑΜ 21PROC009076672/16-08-2021 

 

 

 

 

 
Η ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΤΛΙΓΑ 

 

 

Βηξγηλία ηεξγίνπ 

ΑΔΑ: 96ΚΡΩ1Ζ-ΞΗΔ
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