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ΜΔΛΔΣΗ: 
 

 

«Μελέηη Η-Μ εγκαηαζηάζεων 

εζηιαηοπίος, επικαιποποίηζη μελέηηρ 

ενεπγειακήρ απόδοζηρ οικίζκων και 

σώπων αηομικήρ πηλοθεπαπείαρ και 

ςδποθεπαπείαρ ηος 

πηλοθεπαπεςηηπίος Γ.Γ. Κπηνίδων και 

ζύνηαξη ηεςσών δημοππάηηζηρ Η/Μ 

εγκαηαζηάζεων για ηο έπγο 

εκζςγσπονιζμού ηων ςποδομών ηος 

θεπμαλιζηικού κένηπος Κπηνίδων 

Καβάλαρ» 

ΥΡΗΜ/ΣΗΗ: 

 

Ίδιοι Πόποι – ΚΑΔ: 15.06.02.28 

Πποεκ/νηΑμοιβή: 43.165,12€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

 24%) 

 

 

   CPV: 71320000-7 
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ΠΠ ΔΔ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΦΦ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΤΤ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   

 ΤΤ ΝΝ ΑΑ ΦΦ ΗΗ     ΤΤ ΜΜ ΒΒ ΑΑ  ΗΗ    ΔΔ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ  ΗΗ    ΜΜ ΔΔ ΛΛ ΔΔ ΣΣ ΗΗ    

ςνοπηικόρ Γιαγωνιζμόρ ηος άπθπος 117 ηος Ν.4412/2016 

 

Πεξίιεςε πξνθήξπμεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εθπόλεζεο 

κειέηεο θαηά ην Ν. 4412/2016 (πξνεθηηκνύκελε ακνηβή θάησ ηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 

Ν. 4412/2016). 

 

1. Αναθέηοςζα Απσή: Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο 

Οδόο : Οκνλνίαο 117 

Σαρ.Κσδ. : 65403 

Σει. : 2510831388 (εζση. 2) 

Telefax : 2510831378 

E-mail : marketing@kavalagreece.gr 

Πιεξνθνξίεο : Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο & Πεξηβάιινληνο (σηεξέιεο Νίθνο)  

 

Πποϊζηάμενη Απσή: ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ 

Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία: ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 

 

2. Παξαιαβή ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ (πιελ Δληύπνπ Πξνζθνξάο) ζα γίλεηαη από ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ (www.kavalagreece.gr). Σν Έληππν Πξνζθνξάο ζα δηαηίζεηαη 

από ηε Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο & Πεξηβάιινληνο ηεο ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ, Οκνλνίαο 117 - Σ.Κ. 

65403 – 2νο όξνθνο – Καβάια – Σει. 2510831388 (εζση. 2), έσο θαη ηελ 10.11.2017. 

3. Σόπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ: Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ, 

Οκνλνίαο 117 – 3νο όξνθνο – Σ.Κ. 65403 – Καβάια. 

Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 14.11.2017, εκέξα Σπίηη, θαη ώξα 10:00 π.μ. θαηά 

ηελ νπνία ζα αλνηρζνύλ νη πξνζθνξέο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

Σα έληππα ησλ πξνζθνξώλ ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2510831388 (εζση. 2), θαμ επηθνηλσλίαο 2510831378 – αξκόδηνο 

ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία Ν. σηεξέιεο. E-mail: marketing@kavalagreece.gr 

4. Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο: Σίηινο κειέηεο:  

«Μελέηη Η-Μ εγκαηαζηάζεων εζηιαηοπίος, επικαιποποίηζη μελέηηρ ενεπγειακήρ 

απόδοζηρ οικίζκων και σώπων αηομικήρ πηλοθεπαπείαρ και ςδποθεπαπείαρ ηος 

πηλοθεπαπεςηηπίος Γ.Γ. Κπηνίδων και ζύνηαξη ηεςσών δημοππάηηζηρ Η/Μ 

εγκαηαζηάζεων για ηο έπγο εκζςγσπονιζμού ηων ςποδομών ηος θεπμαλιζηικού 

κένηπος Κπηνίδων Καβάλαρ» 

http://www.kavalagreece.gr/
mailto:marketing@kavalagreece.gr
ΑΔΑ: ΨΛΙ7ΟΡΦΛ-61Χ
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Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη:  

      Α΄ΦΑΗ – ΤΝΣΑΞΗ Η/Μ ΜΔΛΔΣΗ ΔΣΙΑΣΟΡΙΟΤ και       

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ  

       Πξνκειέηε Ζ/Μ εζηηαηνξίνπ 

       Οξηζηηθή κειέηε Ζ/Μ εζηηαηνξίνπ 

       Μειέηε Δθαξκνγήο Ζ/Μ εζηηαηνξίνπ θαη επηθαηξνπνίεζε κειεηώλ 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο νηθίζθσλ θαη ρώξσλ αηνκηθήο πεινζεξαπείαο – 

πδξνζεξαπείαο 

      Β΄ – ΤΝΣΑΞΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

       Σεύρε Γεκνπξάηεζεο γηα ην ζύλνιν ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ γηα ην έξγν 

εθζπγρξνληζκνύ ησλ ππνδνκώλ ηνπ ζεξκαιηζηηθνύ θέληξνπ Κξελίδσλ 

Καβάιαο. 

 

       Πξνεθηηκνύκελε ακνηβή: πλνιηθή 43.165,12€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

       Πξνεθηηκνύκελε ακνηβή αλά θαηεγνξία κειέηεο: 

1. α) 8.931,98 € γηα κειέηεο θαηεγνξίαο 6 

β) 1.339,80€ γηα απξόβιεπηα κειεηώλ θαηεγνξίαο 6 

 

2. α) 28.602,91€ γηα κειέηεο θαη ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο κειεηώλ θαηεγνξίαο 9 

β) 4.290,44€ γηα απξόβιεπηα κειεηώλ θαηεγνξίαο 9 

 

δειαδή ζπλνιηθά, 37.534,88€ γηα ζύληαμε κειεηώλ θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη 5.630,23 γηα 

απξόβιεπηεο δαπάλεο (15%). 

 

Ζ ζπλνιηθή ακνηβή αλά θαηεγνξία πηπρίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξνβιέπησλ ζε πνζνζηό 

15% αιιά θαη ηεο πηζαλήο επέθηαζεο ηεο ζύκβαζεο θαηά 10% ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ Ν.4412/2016, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: 

 

 11.298,95 ζηελ θαηεγνξία ζύληαμεο κειέηεο θαηεγνξίαο 6, 

 36.182,68 ζηελ θαηεγνξία ζύληαμεο ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη κειέηεο θαηεγνξίαο 9. 

5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ. 
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Κάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη:  

 ηελ θαηεγνξία ζύληαμεο κειέηεο θαηεγνξίαο 6, πηπρίν ηάμεο Α΄ θαη άλσ θαη κειεηεηή 

3εηνύο εκπεηξίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε πηπρίνπ. 

 ηελ θαηεγνξία ζύληαμεο ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη κειέηεο θαηεγνξίαο 9, πηπρίν 

ηάμεο Γ΄ θαη άλσ θαη κειεηεηή 3εηνύο εκπεηξίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε 

πηπρίνπ. 

Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη 

ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη 

λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Μειεηώλ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

αληίζηνηρα Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Δηδηθά γηα ηηο Ζ/Μ κειέηεο, απαηηείηαη ε εηδηθή ηερληθή ηθαλόηεηα λα απνδεηθλύεηαη από ηελ εθπόλεζε 1 

ηνπιάρηζηνλ παξόκνηαο κειέηεο µε ηελ ππό αλάζεζε κειέηε πνπ λα αθνξά ζεξκαιηζηηθά θέληξα 

όπσο πεινζεξαπεπηήξηα, πδξνζεξαπεπηήξηα θ.ι.π., ε νπνία εθηειέζζεθε µε δεκόζηα ζύκβαζε ηνπ 

ππνςήθηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπόκελε από 

πηζηνπνηεηηθό νξζήο εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηθαλνπνηεηηθνύ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ. 

 

6. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ζαξάληα 

πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.  

7. Ζ κειέηε ρξεκαηνδνηείηαη από ίδηνπο πόξνπο ηεο ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ  

8. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο. 

9. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΒΔΛΣΗΣΖ ΥΔΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ – ΣΗΜΖ» 

10. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ήηνη ην Γ.. ηεο 

ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ. 

εκείσζε: Σα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξ. 353/2017 απόθαζε 

(27/30.10.2017 πλεδξίαζε) ηνπ Γ.. ηεο ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ. 

 

 

ΚΑΒΑΛΑ, 30.10.2017 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

ΗΧΖΦΗΓΟΤ Ε. ΑΝΑΣΑΗΑ 
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