
             

 
 
 
Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

.   Ε  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την 

υλοποίηση της Πράξης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 

 

 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ  
MIS 
CPV              

2021ΣΕ27510016 
5080954 
71310000-4 
 

 

Ληξούρι, 7-12-2022 
Αρ. Πρωτ. : 9392 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  189530 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ 

ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ  

 

 

Ο Δήμος Ληξουρίου διακηρύσσει διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό 

την επιλογή αναδόχου για: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης 

(υποέργο 1) «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού οικείας Ανδρέα Λασκαράτου 

στο Δήμο Ληξουρίου» 

 

Εκτιμώμενης αξίας 85.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

2. Η σύμβαση συντίθεται από τις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες μελετών: 

α) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (09), με προεκτιμώμενη αμοιβή 15.498,00 € 

β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (13), με προεκτιμώμενη αμοιβή 7.182,00 € 

γ) κατηγορία ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (08), με προεκτιμώμενη αμοιβή 24.017,04 € 

δ) κατηγορία ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (07), με προεκτιμώμενη αμοιβή 24.570,00 € 

ε) κατηγορία ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (16), με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.646,00 € 

Απρόβλεπτες δαπάνες 11.086,96 € 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://lixouricity.gr/ αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά 

στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και  διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ  Δημόσια 
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Έργα. 

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων 

συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο +3026713 60966, email: dimoslixouriou@gmail.com, αρμόδιος υπάλληλος για 

επικοινωνία Ελένη Λουκέρη. 

 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές υποβάλλονται 

από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 27-12-2022, ημέρα Τριτη 

και ώρα 10:00 π.μ ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3-1-

2023, ημέρα Τριτη και ώρα 10:00 π.μ 

5. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο 

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 

προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

 

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε 

περισσότερες κατηγορίες, πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά όλες οι κατηγορίες από όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

7. Η συνολική προθεσμία
 
για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εντεκα  (11) μήνες 

μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και δύναται να παρατεθεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή μέχρι την 

ολοκλήρωση της εργολαβίας, με καταληκτική ημερομηνία την λήξη της πράξης η οποία ορίζεται στις 

31/12/2023. 

 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 

κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 εγγύησης συμμετοχής, που ανέρχεται στο 

ποσό των χιλίων επτακοσίων (1.700,00) ευρώ.  
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9. Οι προσφορές ισχύουν για δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών. 

 

10. Η υπηρεσία του τεχνικού συμβούλου έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 14 (Κωδικός MIS 

5080954 ) και η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για την διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους. Η δημόσια δαπάνη εγγράφηκε στο ΠΔΕ με ΚΩΔ 

ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου Πράξης 2017ΣΕ27510016). Υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.   

 

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές 

προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια, του άρθρου 21 της αναλυτικής προκήρυξης. 

  

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή τον Δήμο Ληξουρίου. 

 

13. Η με αρ. πρωτ. 5629/26-5-2022 προέγκριση δημοπράτησης από την ΕΥΔ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" .  

 

14. Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αρ. 327/2022 (ΑΔΑ: 612Ν46ΜΓ3Ξ-Ψ4Ξ)  

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπης του Δήμου Ληξουρίου. 

 

 

 

Ληξούρι, 7-12-2022 

 
Ο  Δήμαρχος Ληξουρίου 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 
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