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                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

                                        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αρ. Πρωτ. 6223 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Πάρος  03-05-2019 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                            

Διεύθυνση: Παροικία, Πάρος, Τ.Κ 844 00 

Πληροφορίες: Μωραϊτίδης Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2284360146 

Fax: 22840-23536 

e-mail: moraitidis@paros.gr 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Γ Ι Α  Τ Η  Σ Υ Ν Α Ψ Η  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ν .  4 4 1 2 / 2 0 1 6  

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

Το κείμενο της Περίληψης Διακήρυξης έχει ως εξής: 

Αρ. Διακήρυξης:  91/2019 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

 

Επωνυμία Δήμος Πάρου  

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγίας Άννας  

Πόλη Παροικία Πάρου 

Ταχυδρομικός Κωδικός 844 00 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 2284360100 

Φαξ 2284022078 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@paros.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Συγκοινωνιών Μεταφορών και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 

Γραφείο Προμηθειών 

Μωραϊτίδης Ιωάννης, Προϊστάμενος,  

τηλ.: 2284360146,  

φαξ: 2284023536,  

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: moraitidis@paros.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  

(URL) 

www.paros.gr 
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 

«Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την 

Παροικία του Δήμου Πάρου», CPV:71335000-5. 

 

II.2) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 58.766,37 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 

περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

1. 46.040,40 € για μελέτη κατηγορίας 10 και  

2. 5.060,79 € για μελέτη κατηγορίας 16 

7.665,18 € για απρόβλεπτες δαπάνες 

 

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) 

μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

Τμήμα ΙΙΙ  

 

Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:  

 

ΙΙΙ.Α.1) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης 

ανέρχεται στο 5% επί της αξίας της σύμβασης. 

 

ΙΙΙ.Α.2). ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Πάρου και θα βαρύνει 

τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019 και 2020 (Πολυετής 

Υποχρέωση), όπως αυτές εγκρίθηκαν  με την υπ΄ αριθμ. 1726/13-11-2018 (Α.Δ.Α.: 

ΩΖΒΗΩΞΓ-ΔΤΑ) απόφαση του Δημάρχου Πάρου περί έγκρισης πραγματοποίησης πολυετών 

δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων. 

Η δε πίστωση θα βαρύνει:  

α) για το έτος 2019 τον Κ.Α. 30-7413.008 κατά 50.000,00 €, του προϋπολογισμού δαπανών 

του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πάρου. 

β) για το έτος 2020 τον Κ.Α. 30-7413.008 κατά 22.870,30 €, όπως αυτή θα προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό δαπανών του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου. 

Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % 

υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ 

των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το 

άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.   

 

ΙΙΙ.Α.3). ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ   

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 

και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις 

εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
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ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 

κατηγορίες μελετών.  

 

ΙΙΙ.Α.4). ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

 

Β: Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο ΙΙ.2  της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Γ: Λόγοι αποκλεισμού  

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

Δ: Κριτήρια επιλογής  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στο 

άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

Ε: Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

 

ΤΜΗΜΑ IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

 

Α. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.   

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των 

προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική 

στάθμισή τους. 

 

Β. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.paros.gr 

 

Γ. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14
η
 Μαΐου 2019, η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως και 

την 16
η
 Μαΐου 2019. 
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Δ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

Διακήρυξης. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20
η
 

Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11
η
 πρωινή. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20
η
 Μαΐου 2019, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11
η
 πρωινή. 

 

Ε. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον έξι (6) μήνες.  

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 

άρθρου 14 της Διακήρυξης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για ενστάσεις κατά της 

διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 

με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ 

 

 

 

ΚΩΒΑΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΣ 
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