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Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 (Αρικ. Προκιρυξθσ : 3/ΜΕΛ/2021) 

(CPV 71335000-5 τεχνικζσ μελζτεσ) 

 
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ προκθρφςςει τθ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό διαδικαςία για τθν επιλογι αναδόχου εκπόνθςθσ 
τθσ μελζτθσ με τίτλο “ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΒΑΚ) ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ”, προεκτιμϊμενθσ 
αμοιβισ 48.257,91 Ευρώ πλζον Φ.Π.Α. 24%, 59.839,81 Ευρϊ με Φ.Π.Α. 24%. 
 
Αναθζτουςα αρχή είναι ο Δήμοσ Μυτιλήνησ. Ανικει ςτουσ Ο.Σ.Α. Α’ βαθμοφ, ςτισ μη κεντρικζσ κυβερνητικζσ 
αρχζσ, και αςκεί ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ. 
Οδόσ: Ελ. Βενιηζλου 13-17, Σ.Κ.: 81132, NUTS: EL411., τθλ.: 2251350558, 2251350562, fax: 2251350508, e-mail: 
dimoprasies.mytilene@gmail.com, ιςτοςελίδα: www.mytilene.gr (πληροφορίεσ: Αραμπατηι Κατερίνα, 
Παπαςωτθρίου Ελευκερία), (πληροφορίεσ για τη μελζτη: Καλαφάτθσ Χριςτοσ, τθλ. 2251350612, e-mail: 
kalafatis1@gmail.com)  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ (Ελ Βενιηζλου 13-17, Δθμοτικό Κατάςτθμα Μυτιλινθσ, τρίτοσ όροφοσ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ κακϊσ και από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Λζςβου (www.mytilene.gr, επιλογή : ηλεκτρονική 
ενημζρωςη - προκηρφξεισ). Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 19-04-2021, θ ανακζτουςα αρχι 
παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
ςυμπληρωματικζσ πληροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 23-04-2021. 
 
Αντικείμενο τθσ υπό δθμοπράτθςθσ μελζτθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ τησ βιώςιμησ αςτικήσ κινητικότητασ (ΒΑΚ) του 
Δήμου Μυτιλήνησ. Θ ςυνολικι προθεςμία για την περαίωςη του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ ορίηεται δώδεκα 
(12) μήνεσ από τθν υπογραφι - ανάρτθςθ ςτο ΚΘΜΔΘ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να περιλαμβάνονται οι χρόνοι των 
επιμζρουσ εγκρίςεων.  
 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 48.257,91 € (χωρίσ ΦΠΑ) και περιλαμβάνει 41.963,40 € 
προεκτιμϊμενθ αμοιβι για μελζτθ κατθγορίασ 10 (Μελζτεσ υγκοινωνιακών Ζργων και Κυκλοφοριακζσ) και 
6.294,51 € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. 
 
Η δημοπραςία θα διενεργηθεί ςτο Δημοτικό Κατάςτημα Δήμου Μυτιλήνησ, την 27-04-2021, ημζρα Σρίτη, και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξησ υποβολήσ των προςφορών). 
(Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παρίςτανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα.) 
 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνησ.  
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 
εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται παραπάνω  και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ)ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ 
ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 τθσ διακιρυξθσ 
και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν 
προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν. 
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν. 
Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016 
 
υγκεκριμζνα, κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει:  
 

Για κατηγορία μελζτησ 10 (Μελζτεσ υγκοινωνιακών Ζργων και Κυκλοφοριακζσ) απαιτείται τουλάχιςτον 
ζνασ μελετητήσ 4ετοφσ εμπειρίασ. 
 
Οι λόγοι αποκλειςμοφ από τθ διαδικαςία είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρθρο 18 τησ διακήρυξησ. Σα 
κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρθρο 19 τησ διακήρυξησ. Σα δικαιολογητικά 
ςυμμετοχήσ είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρθρο 20 τησ διακήρυξησ. 
 
Θ μελζτθ ζχει ενταχκεί  ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου Μυτιλινθσ με Κ.Α.: 30.7425.0001 και θ 
ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από το Χρθματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράςινου Σαμείου "ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΗΤΓΙΟΤ 2016" ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 4: “Βιϊςιμθ Αςτικι Κινθτικότθτα”  όπωσ ζχει 
εγκρικεί με τθν 3352/13-7-2016 (ΑΔΑ: 7Τσ646Ψ844-ΨΩ6) απόφαςθ Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 
Αναπλθρωτι Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 
 
Θ επιλογή του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ» του 
άρκρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. Κριτήριο ανάθεςησ τθσ ςφμβαςθσ 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

 

Οι προςφορζσ των διαγωνιηομζνων ςυντάςςονται ςτθν Ελληνική γλώςςα και υποβάλλονται εγγράφωσ 
ςφμφωνα με τα άρκρα 3, 13 και 20 τθσ διακιρυξθσ, ςε ςυνδυαςμό με το  άρκρο 95 παρ.3 του ν. 4412/2016. 
Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά.  

 

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικών προςφορών. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ ζνωςη οικονομικών φορζων υποβάλλει κοινή προςφορά.  

 

Δεν προβλζπεται η χορήγηςη προκαταβολήσ και δεν προβλζπεται η πληρωμή πριμ ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ.  

 

Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ 965,16 €.  
 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα (10) μήνεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορϊν. 
 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
ζνςταςθ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ 
και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρθρο 6 τησ 
διακήρυξησ. 
 
Θ παροφςα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.mytilene.gr, 
θλεκτρονικι ενθμζρωςθ, επιλογι προκθρφξεισ) και αναρτάται ςτο πρόγραμμα “Διαφγεια” diavgeia.gov.gr 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 15-04-2021 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ 
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