
 

  
  

 

 
 

 
 

 

ΠΡΟΙΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΘΙΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ  

για ηην ανάθεζη ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: «Οριςτικέσ μελέτεσ & Μελέτη εφαρμογήσ  

   για την Δημιουργική Επανάχρηςη του κτιρίου Βαςιλά του Δήμου Πάργασ» 
 

Ο Δήμαπσορ  Πάπγαρ 

 

πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγωνιζμό ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 117 ηος Ν. 

4412/2016 «Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΙ 147Α’/8.8.2016), για ηην ανάδειξη 

αναδόσος εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: «Οριςτικέσ μελέτεσ & Μελέτη εφαρμογήσ  

   για την Δημιουργική Επανάχρηςη του κτιρίου Βαςιλά του Δήμου Πάργασ», 
πποϋπολογιζμού 59.520,00 € εςπώ, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24%.  
 

1. Αναθέηοςζα Απσή-ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: Δήκνο Πάξγαο 
Οδόο:  Αρέξνληνο 29 

Ταρ.Κσδ.: ΤΚ 48062 Καλαιάθη 

Τει.: 2684360348 
E-mail: info@dimospargas.gr 

Ιζηνζειίδα: www.dimospargas.gr 
 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα:  

Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ 

www.dimospargas.gr. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζύκβαζεο από ηα γξαθεία ηεο Δηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Πνι/κίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Δήκνπ Πάξγαο , νδόο Αρέξνληνο 12 Καλαιάθη, Πιεξνθνξίεο θ. Λάδαξνο Θενδνζηάδεο, ηει.: 
2684360348 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Μπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηώλ κε 

δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Εηδηθά ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά από 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηηο  15.01.2021 εκέξα Δεπηέξα θαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή θάζε 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζην δηαγσληζκό, ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα είλαη ζθξαγηζκέλν από ηελ 

Υπεξεζία.  
 

3. Ιωδικοί CPV:  

71220000-6   (Υπεξεζίεο Αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ) 

71328000-3   (Υπεξεζίεο επαιήζεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ θεξνπζώλ δνκώλ) 
71321000-4   (Υπεξεζίεο εθπόλεζεο ηερληθώλ κειεηώλ γηα κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο     

                     εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ) 
71317200-5   (Υπεξεζίεο πγείαο θαη αζθάιεηαο) 

71321100-5   (Υπεξεζίεο νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο θαηαζθεπώλ) 

71320000-7   (Υπεξεζίεο εθπόλεζεο ηερληθώλ κειεηώλ) Μειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ. 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΔΗΜΟ  ΠΑΡΓΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΠΟΛ/ΜΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Καναλάκι     29/01/2021  

        Αριθ. πρωτ.: 920   
 

 

 

ΑΔΑ: 9ΚΥΚΩΞ0-9ΧΞ



 

 
4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ:  

Η κειέηε αθνξά ζε ζύλζεηε κειέηε ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2, πεξηπηώζεηο     14) θαη 

15) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπληίζεηαη από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κειεηώλ: 
α) Καηεγνξία (7) Εηδηθή Αξρηηεθηνληθή κειέηε κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 

          14.470,22€ ρσξίο απξόβιεπηα θαη Φ.Π.Α. 24% θαη  
 β) Καηεγνξία (8) Σηαηηθέο κειέηεο θηηξηαθώλ έξγσλ κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή  

         12.465,48€ ρσξίο απξόβιεπηα θαη Φ.Π.Α. 24%   

γ) Καηεγνξία (9) Μεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο κειέηεο  
      κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 7.171,41€ ρσξίο απξόβιεπηα θαη Φ.Π.Α. 24%.  

δ) Καηεγνξία (1-28)  ΣΑΥ –ΦΑΥ & Τεύρε δεκνπξάηεζεο κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 3.473,49€    
ρσξίο απξόβιεπηα θαη Φ.Π.Α. 24%.  

ε) Καηεγνξία (1-28)  Μειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 4.328,33€ 
ρσξίο απξόβιεπηα θαη Φ.Π.Α. 24%.  

 

Καη 6.260,87 επξώ γηα απξόβιεπηεο δαπάλεο. 
 

 
5. Υπόνορ παπάδοζηρ ηηρ μελέηηρ:  

Η ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε 

ηνπ ζπλόινπ ησλ κειεηώλ (όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν 4) θαη ησλ απαξαίηεησλ 

εγθξίζεσλ ηνπο (εγθξίζεηο κειέηεο-αδεηνδνηήζεηο θ.ι.π) νξίδεηαη ζε νρηώ (8) κήλεο από ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

  

6. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  
 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο 
παξνύζαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Ε.Ο.Φ.),  
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΔΣ, 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 Σπκθσλίαο, 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 

 Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ εγθεθξηκέλε πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ 
δηαγσληζκνύ. 

 
7. Παπαλαβή πποζθοπών:  

 Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηελ αίζνπζα Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δεκαξρηαθνύ 

Μεγάξνπ ηνπ Δήκνπ Πάξγαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο εγθεθξηκέλεο 
πξνθήξπμεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ηην 16.01.2021 , ημέπα Σπίηη κε ώξα έλαξμεο παξαιαβήο 

πξνζθνξώλ ηελ 10:00 π.κ. θαη ώξα ιήμεο ηελ 10:30 π.κ., ελώ νη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ζα είλαη 
ζθξαγηζκέλεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, 

ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. 
 

8. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  

 Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα 6 (έμε) κήλεο από ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ. 
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9. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών:  
 Ειιεληθή 

 

 
10. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό:  

 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο (άξζξν 
72, παξ.1.α ηνπ Ν. 4412/2016).  

 

 
11. Υπημαηοδόηηζη:  

Η ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη από ην Επξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) θαη Εζληθνί 

πόξνη ζην πιαίζην ηνπ Ε.Π. «Αληαγσληζηηθόηεηα Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία», [Κσδηθόο MIS 

5030409], κέζσ ηνπ ΠΔΕ από ηε ΣΑΕ 1551, θσδηθόο ελαξίζκνπ 2019ΣΕ15510021.  
 

 
12. Ενζηάζειρ:  

 Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν 
νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Η έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ 
πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο.  

 

13. Ιπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  
 Τν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη εθείλν ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο, με βάζη ηην ηιμή. 

 
14. Δημοζιεύζειρ:  

 Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) θαη 
ζην site ηνπ Δήκνπ www.dimospargas.gr 

 
 

 

     
 

  
Ο Δήμαπσορ 

 

 
 

Ζασαπιάρ Νικόλαορ 
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