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ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Μελετητή και Γραφεία Μελετών. 

 
                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                

 
Η Οικονοµική Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε απευθείας αναθέσεις για την σύνταξη των φακέλων έργων για τις  
παρακάτω  µελέτες  :  
           1.  «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση Προγραµµατισµού» . 
∆ικαίωµα κατάθεσης προσφορών για την σύνταξη του φακέλου έργου της εν λόγω µελέτης έχουν επιστήµονες ή τεχνικά 
γραφεία µελετών  κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας 10 ( Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές) και τάξης Α΄ ή  Β΄ µε 
εµπειρία 10 έως 20 έτη , οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν ή να συγκροτήσουν οµάδα µελέτης η οποία θα περιλαµβάνει 
Τοπογράφο Μηχανικό-Υδραυλικό Μελετητή –Γεωτεχνικό Μηχανικό και Γεωλόγο /Περιβαλλοντολόγο Μηχανικό. 
 Προεκτίµηση συνολικής δαπάνης αµοιβής της σύνταξης του  φακέλου του έργου της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
6.846,80 € µε Φ.Π.Α. 
      2. «Αντιστήριξη τµήµατος οδού στην θέση  ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου – Α ΄ 
Φάση Προγραµµατισµού» 
∆ικαίωµα κατάθεσης προσφορών για την σύνταξη του φακέλου έργου της εν λόγω µελέτης έχουν επιστήµονες ή τεχνικά 
γραφεία µελετών  κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας 10 ( Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές) και τάξης Α΄ ή  Β΄ µε 
εµπειρία από  10 έως 20 έτη, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν ή να συγκροτήσουν οµάδα µελέτης η οποία θα 
περιλαµβάνει Τοπογράφο Μηχανικό –Γεωτεχνικό Μηχανικό και Γεωλόγο /Περιβαλλοντολόγο Μηχανικό. 
 Προεκτίµηση συνολικής δαπάνης αµοιβής της σύνταξης του  φακέλου του έργου της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
2.738,72  € µε Φ.Π.Α. 
     3. «Συγκοινωνιακή µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη δρόµου Σάµης – 
Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης. 
∆ικαίωµα κατάθεσης προσφορών για την σύνταξη του φακέλου έργου της εν λόγω µελέτης έχουν επιστήµονες ή τεχνικά 
γραφεία µελετών  κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας 10 ( Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές) και τάξης Α΄ ή  Β µε 
εµπειρία από 10 έως 20 έτη .  
 Προεκτίµηση συνολικής δαπάνης αµοιβής της σύνταξης του  φακέλου του έργου της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των  
1.643,23   € µε Φ.Π.Α. 
    4. «Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλεως Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» 
∆ικαίωµα κατάθεσης προσφορών για την σύνταξη του φακέλου έργου της εν λόγω µελέτης έχουν επιστήµονες ή τεχνικά 
γραφεία µελετών  κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας 10 ( Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές) και τάξης Α΄ ή  Β΄, µε 
εµπειρία από 10 έως 20 έτη οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν ή να συγκροτήσουν οµάδα µελέτης η οποία θα 
περιλαµβάνει Τοπογράφο Μηχανικό –Περιβαλλοντολόγο Μηχανικό. 
 Προεκτίµηση συνολικής δαπάνης αµοιβής της σύνταξης του  φακέλου του έργου της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
3.334,84  € µε Φ.Π.Α.  
    5. «Έργα διαµόρφωσης παραλιακού δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» 
∆ικαίωµα κατάθεσης προσφορών για την σύνταξη του φακέλου έργου της εν λόγω µελέτης έχουν επιστήµονες ή τεχνικά 
γραφεία µελετών  κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας 10 ( Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές) και τάξης Α΄ ή  Β΄µε 
εµπειρία από 10 έως 20 έτη οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν ή να συγκροτήσουν οµάδα µελέτης η οποία θα 
περιλαµβάνει Τοπογράφο Μηχανικό-Υδραυλικό Μελετητή –και Γεωλόγο /Περιβαλλοντολόγο Μηχανικό. 
 Προεκτίµηση συνολικής δαπάνης αµοιβής της σύνταξης του  φακέλου του έργου της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
6.669,68 € µε Φ.Π.Α. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι µελετητές  όπως υποβάλλουν τις  προσφορές  τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου σε 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «προσφορά για ……………(µε  τον τίτλο του φακέλου  της µελέτης που ενδιαφέρεται)   
εντός δέκα  (10 ) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
Η αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου του φακέλου έργου  και ο  Προϋπολογισµός Προεκτίµησης αµοιβής της σύνταξης  
διατίθενται από το Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής . 
Η παρούσα ανακοίνωση  είναι αναρτηµένη στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
                                                                                           Η  Πρόεδρος   
 
                                                                                           Σοφία Γαρµπή   
                                                                              Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


