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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
 Ο Δήμος Αγρινίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του 
άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  
 

Προϋπολογισμού: 40.000€ (με ΦΠΑ 24%) η οποία βαρύνει τον ΚΑ: 40-7425.001 του 
προϋπολογισμού 2019 και του 2020. 
 

 

1.  Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Αγρινίου   

Προϊστάμενη Αρχή:        Οικονομική Επιτροπή  Δήμου Αγρινίου  

(που έχει έδρα: Χαριλάου Τρικούπη 10,ΤΚ 30131)  
  

Διευθ/σα Υπηρεσία:  Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου 
Αγρινίου.   

2.  Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά, ΤΕΥΔ, Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
Στοιχεία τεχνικών δεδομένων) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αγρινίου www.cityofagrinio.gr (Ενημέρωση►Ενημέρωση►προκηρύξεις - διαγωνισμοί) και την 
ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr. Επίσης το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν και από τη Γραμματεία της ΥΔΟΜ Δήμου Αγρινίου: 
Ε.Ο & Τσιτσιμελή 2), ΤΚ 30131, Αγρίνιο– Τηλ. 26413-63508.  

3.  Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δήμου Αγρινίου Δήμου Αγρινίου/ όροφος 1

ος
  , γραφείο 33. 

Προθεσμία καταληκτικής υποβολής προσφορών είναι η 30-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00π.μ. μετά το πέρας της οποίας θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

4.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2641363509, φαξ επικοινωνίας 2641029903, αρμόδια για 
επικοινωνία κ. Μαρία Ρόκου 

 

5. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Κεντρική Ελλάδα (κωδικός NUTS: EL6), Νομός Αιτωλ/νίας / 
Δήμος Αγρινίου (κωδικός NUTS: EL631). 

http://www.cityofagrinio.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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6.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται στο άρθρο 12.1 
της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε 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.  
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

 
7.  Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

α) Για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) πτυχίο Α’ τάξης και άνω  
β) Επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που αποδεικνύεται από:  
-Τουλάχιστον δύο (2) περατωθείσες συμβάσεις με σαφή αναφορά στο αντικείμενο της 
τοπογραφικής αποτύπωσης και σύνταξης πράξης αναλογισμού 
 

8.  Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή 
του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

 
9.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. 

10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί μη συνδρομής 
λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4 άρθρο 79 Ν. 
4412/2016). 

 11.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς βάσει τιμής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 
4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από 
αξιολόγηση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των 
Διαγωνιζομένων. 

13.  Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης 
συντάχθηκαν από Διευθύνουσα Υπηρεσία -ΥΔΟΜ - και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη 
Αρχή με την υπ. αρ. 291/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.  

14.  Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αγρινίου, ΚΑΕ: 40-7425.001 

15. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την  Οικονομική 
Επιτροπή  του Δήμου Αγρινίου.  

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 


