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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ 
Ν.3316/05, (ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΧ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 

ΟΓΗΓΙΑ 2004/18) 
 

1. Ο Δήκνο Κάζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, πξνθεξύζζεη ηελ αλάζεζε 
ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Καηαζθεπή ΥΤΣΑ Δήκνπ Κάζνπ», κε πξνεθηηκώκελε 
ακνηβή 147.755,93 ΕΤΡΩ (xσξίο ΦΠΑ).  

2. Η κειέηε ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο κειεηώλ: 
α) θαηεγνξία 20, κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 20.353,47 €, 

 β) θαηεγνξία 21, κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 38.624,30 €,  
γ) θαηεγνξία 16, κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή  7.556,45 €, 

 δ) θαηεγνξία 13, κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 22.129,73 € (όια ηα ζηάδηα 
52.990,18) 
ε) θαηεγνξία 27, κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 25.567,20 €  
ζη) θαηεγνξία 09, κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 4.590,44 € (όια ηα ζηάδηα 
12.484,06) 
δ) θαηεγνξία 10 κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 28.934,33 € 

3. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ 
δηαγσληζκνύ (Πξνθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, θιπ, ζηνηρεία θαθέινπ 
έξγνπ) από ηε Δηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Δσδεθαλήζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ννηίνπ Αηγαίνπ,  κέρξη ηηο ………………………………. 
Η Πξνθήξπμε έρεη ζπληαρζεί θαηά ην ζρεηηθό ππόδεηγκα ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ 
ηύπνπ Α. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 22413-63163, Φαμ επηθνηλσλίαο 
22413-63139, αξκόδηνο γηα επηθνηλσλία θνο Πεξάθεο Γηώξγνο. 

4. Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ έρνπλ νξηζηεί ε 
………………………, εκέξα………………….. θαη ώξα…………….. 

5. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, κεκνλσκέλνη ή 
ζε θνηλνπξαμία – ζύκπξαμε, εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα Μειεηεηώλ – 
Εηαηξεηώλ 
α) Μειεηώλ, πνπ θαιύπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηεο κειέηεο ηεο κειέηεο 
ήηνη: 
1. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, πηπρία ηάμεσλ Α’ ή Β’ 
2. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, πηπρία ηάμεσλ Β’ ή Γ’ 
3. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 16, πηπρία ηάμεσλ Α’  
4. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, πηπρία ηάμεσλ Β’ 
5. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 27, πηπρία ηάμεσλ Β’ 
6. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 09, πηπρία ηάμεσλ Α’ ή Β’ 
7. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, πηπρία ηάμεσλ Α’ ή Β’ 
 
β) αιινδαπνί δηαγσληδόκελνη πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα πξνζόληα ήηνη: 
1.  Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20 ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 4εηνύο ή 8εηνύο 

εκπεηξίαο 
2. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21 ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 8εηνύο ή 12εηνύο 

εκπεηξίαο 
3. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 16 ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 4εηνύο εκπεηξίαο 
4. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 13 ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 8εηνύο εκπεηξίαο 
5. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 27 ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 8εηνύο εκπεηξίαο 
6. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 09 ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 4εηνύο ή 8εηνύο  

εκπεηξίαο 
7. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 10 ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 4εηνύο ή 8εηνύο  

εκπεηξίαο 
 

6. Ο καθαρός χρόνος νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνύ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε  
ελλέα (9) κήλεο. 
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό αλάζεζεο ηεο πξνκειέηεο απαηηείηαη ε 
θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 7 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/05 θαη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 09 κελώλ, κεηά ηελ εκέξα 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη 08 
κήλεο. 

7. Η ζύκβαζε   ρξεκαηνδνηείηαη από ………………………………………………... 
8. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηεο πξνκειέηεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ 

ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο», ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 
ηνπ Ν. 3316/05. Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα 
πξνθύςεη από αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο Πξνθήξπμεο. 

9. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ήηνη 
ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Κάζνπ. 
 

 
 

                    26/09/2012                          26/09/2012                             Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 
 

         
            ΚΧΝ/ΝΟ ΓΔΧΡΓΙΟΤ       ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΜΑΡΙΑ            

 
 
 


