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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
ΚΑΣΑ ΣΟ Ν. 3316/05,  

(ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΧ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΟΓΗΓΙΑ 2004/17) 

 
1. Ο Ο Δήκνο Κεθαιινληάο  πποκηπύζζει ηην ανάθεζη ηηρ ςπηπεζίαρ με  ηίηλο 
ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «Αποτέτεσση Πόροσ Δήμοσ 
Κευαλλονιάς», με πποεκηιμώμενη αμοιβή 80.000,00 ΔΤΡΩ (σωπίρ ΦΠΑ).  
2. Η ππεξεζία ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο κειεηώλ:  

1. 6.216,90 € για ςπηπεζίερ πος ανηιζηοισούν ζε μελέηη καηηγοπίαρ  09 
2. 61.218,18 € για ςπηπεζίερ πος ανηιζηοισούν ζε μελέηη καηηγοπίαρ  13 
3. 12.565,45 € για ςπηπεζίερ πος ανηιζηοισούν ζε μελέηη καηηγοπίαρ  27 

2.1  Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ 
δηαγσληζκνύ (Πξνθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ θ.ι.π., ζηνηρεία 
θαθέινπ έξγνπ) από ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο (Σεσνική Τπηπεζία Γήμος 
Κεθαλλονιάρ Απγοζηόλι  Κεθαλλονιάρ ,Πλαηεία Βαλλιάνος  Πληποθοπίερ 

κ…Λεωνίδα Παγοςλάηο ηηλ.:2671022472  ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ, 

κέρξη ηηο 30 Ιαλνπαξίνπ  2012.  

Η Πξνθήξπμε έρεη ζπληαρζεί θαηά ην ζρεηηθό ππόδεηγκα ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ ηύπνπ Γ 
(γηα ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαηά ην άξζξν 9 ηνπ 

Ν.3316/05). 
4. Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ έρνπλ νξηζηεί ε 7ε  
Φεβξνπαξίνπ  2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ.  

5. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, κεκνλσκέλνη ή 
ζε θνηλνπξαμία – ζύκπξαμε, εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα Μειεηεηώλ-Εηαηξεηώλ 

Μειεηώλ, πνπ θαιύπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηεο κειέηεο, ήηνη: 
α) ζηην καηηγοπία μελέηηρ 09 πηςσία ηάξεων Α ή Β 
β) ζηην καηηγοπία μελέηηρ 13 πηςσία ηάξεων Β ή Γ  
γ) ζηην καηηγοπία μελέηηρ 27 πηςσία ηάξεων Α ή Β 

β) αιινδαπνί δηαγσληδόκελνη πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα πξνζόληα ήηνη:  
αα) Αιινδαπνί πξνεξρόκελνη από ρώξεο - κέιε ηεο Ε.Ε. ή ηνπ Ε.Ο.Υ. πνπ ηεξνύλ 
αληίζηνηρα κεηξώα (θαηά ην άξζξν 18.2.2 ηεο πξνθήξπμεο), ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΕΚ, εγγεγξακκέλνη ζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο 
κειεηώλ αληίζηνηρεο κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ή  

ββ) Αιινδαπνί πξνεξρόκελνη από ρώξεο - κέιε ηεο Ε.Ε. ή ηνπ Ε.Ο.Υ. πνπ δελ 
ηεξνύλ κεηξώα (θαηά ην άξζξν 18.2.3 ηεο πξνθήξπμεο,  ή θξάηε πνπ έρνπλ 
θπξώζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Εκπνξίνπ. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη ζηε πεξίπησζε απηή λα είλαη εγγεγξακκέλνη  
ζηα Επαγγεικαηηθά / Εκπνξηθά Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ ηεο νδεγίαο 

2004/18/ΕΚ ή ζηα αληίζηνηρα κεηξώα ησλ ρσξώλ ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ γεληθή 
εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγγξαθή ζηα ειιεληθά Μεηξώα, 
δειαδή ζηελεχικό δυναμικό κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, 

θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/2005, σο εμήο: 
για ηην καηηγοπία μελέηηρ 09 , 1 ηοςλάσιζηον ζηέλεσορ 4-εηούρ εμπειπίαρ  
για ηην καηηγοπία μελέηηρ 13 , 1 ηοςλάσιζηον ζηέλεσορ 8-εηούρ εμπειπίαρ  
για ηην καηηγοπία μελέηηρ 27 , 1 ηοςλάσιζηον ζηέλεσορ 4-εηούρ εμπειπίαρ  

 
6. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο είλαη 25 κήλεο από ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. Ο θαζαξόο ρξόλνο παξνρήο ππεξεζηώλ Σερληθνύ 
πκβνύινπ νξίδεηαη ζε 218,76 αλζξσπνεκέξεο ή 9,94 αλζξσπνκήλεο. 
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7. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ύςνπο 1.600,00 ΕΤΡΩ θαη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κελώλ, κεηά ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη έμε(6) 
κήλεο. 

8. Η ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.(Σακείν πλνρήο – Εζληθνί 
Πόξνη), Αξηζ. Ελαξ.  2011Ε07580072 ηεο ΑΕ 0758.  
9. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο», ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 
3316/2005. Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα πξνθύςεη 
κεηά από αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ 

Δηαγσληδνκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί βάζεη ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 ηεο 
Πξνθήξπμεο, όπσο εηδηθόηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 23 ηεο πξνθήξπμεο.  

10.Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ήηνη, 
ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ Κεθαιινληάο.  
 

 
Σόπνο – Ηκεξνκελία 

Αξγνζηόιη, 15/12/2011 
 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΙΑ 

 
 
 

 
  
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΑΡΙΗ 

 


