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ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 66) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ διακηρύσσει, την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο :
"ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ"
με προεκτιμώμενη αμοιβή : 48.366,77  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

2. Η μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
•  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
•  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 ΣΤΑΤΙΚΑ
•  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 Η/Μ 
•  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

3. Για την παραλαβή του εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι θα κατεβάσουν το έντυπο από
την ιστοσελίδα του φορέα (www.larissa-dimos.gr).  Τα  έντυπα της  σύμβασης  του διαγωνισμού
μπορούν να κατεβάσουν, από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου (www  .  larissa  -  dimos  .  gr  ).
Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  (2413)500268,  FAX  επικοινωνίας  (2410)251339,  αρμόδια
υπάλληλος για επικοινωνία: Κ. Καρανίκα.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 17 / 06 / 2020, ημέρα
Τετάρτη και  ώρα  10:00π.μ.,  στα  γραφεία  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, 4ος όροφος.
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν διεξαχθεί η δημοπρασία κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν διεξαχθεί
μεν  αλλά  δεν  κατατεθεί  καμία  προσφορά,  η  αποσφράγιση  και  η  καταληκτική  ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη ημέρα,  με  απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής.  Η
απόφαση  αυτή  κοινοποιείται  εγγράφως,  πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
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5. Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των
κατηγοριών:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι , μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία - σύμπραξη , εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα Μελετητών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, 
ήτοι :

• Για την κατηγορία μελέτης  6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, ένα στέλεχος Αρχιτέκτων Μηχανικός 
με τουλάχιστον οκτώ (8) έτη εμπειρίας.

• Για την κατηγορία μελέτης  7 ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, ένα στέλεχος Αρχιτέκτων 
Μηχανικός με τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εμπειρίας.

• Για την κατηγορία μελέτης  8 ΣΤΑΤΙΚΑ, ένα στέλεχος Πολιτικός Μηχανικός με 
τουλάχιστον οκτώ (8) έτη εμπειρίας.

• Για την κατηγορία μελέτης  9 Η/Μ, ένα στέλεχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός με τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εμπειρίας.

• Για την κατηγορία μελέτης  10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, ένα στέλεχος με  πτυχίο στα 
Συγκοινωνιακά Έργα με τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εμπειρίας.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του άρθρου 19 της Διακήρυξης, 
αναλόγων προσόντων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
6. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 19 της αναλυτικής Διακήρυξης, 
απαιτείται η «οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της παρ. 19.2 και η  πρόσθετη «τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα» της παρ. 19.3. 
7. Η συνολική προθεσμία καθαρού χρόνου για την εκπόνηση της μελέτης είναι πέντε (5) μήνες 
από την υπογραφή του Συμφωνητικού.
8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία  ΔΕΝ απαιτείται  η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής .
9. Η εκτέλεση της μελέτης περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων του έτους 
2020 με την ένδειξη Κ.Α.: 64.7341.41031. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ: ΕΠ0061 / 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2018ΕΠ00610057.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 της 
διακήρυξης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Λαρισαίων.

                                                                     O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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