
                                                                                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Φιλιππιάδα, 16-12-2019 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                   Αρ. Πρωτ. : 16460 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

            

  
ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη ανάπλασης Μεσοχώρι και 
κατασκευής ανοιχτού θεάτρου στο Δημοτικό 
Σχολείο Θεσπρωτικού» 
 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
29.954,06 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Διεύθυνση: Πλατεία Γεννηματά                 
                   48200 Φιλιππιάδα                          
Πληροφορίες: Μισηρλής Γεώργιος                
Τηλ. :  2683360614 
Fax    : 2683024667 
                                  

                                                                        
              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμος Ζηρού Νομού Πρέβεζας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της 
μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης Μεσοχώρι και κατασκευής ανοιχτού θεάτρου στο 
Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού», CPV: 71320000-7. 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ανέρχεται σε 29.954,06 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις 
προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης, καθώς και ποσό για απρόβλεπτα 15% : 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Α’ και άνω τάξη πτυχίου) 16.843,00 € 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Α’ και άνω τάξη πτυχίου) 3.836,70 € 

Η/Μ  ΜΕΛΕΤΕΣ (Α’ και άνω τάξη πτυχίου) 2.740,50 € 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ  753,19 € 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1.873,62 € 
Σύνολο 26.047,01 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 3.907,05€ 
Σύνολο προ ΦΠΑ 29.954,06€ 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/01/2020 ημέρα Τρίτη & ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ.Π. & Π. που βρίσκονται στο Δημαρχείο Ζηρού. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Δικαίωμα συμμέτοχης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών : 

1) στην κατηγορία μελέτης Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχία τάξεων Α΄και άνω  
2) στην κατηγορία μελέτης Στατικές μελέτες, πτυχία τάξεων Α΄και άνω  
3) στην κατηγορία μελέτης Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές μελέτες, πτυχία 

τάξεων Α΄και άνω  
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 
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έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν την λήξη προθεσμίας παράδοσης των 
προσφορών ήτοι έως την Παρασκευή 03/01/2020. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής. 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση εγγύησης προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από 
την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου 
ορίζεται σε 6 μήνες. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. Δήμου Ζηρού. 
 
Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα 
αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ζηρού : www.dimoszirou.gr  
Πληροφορίες στο τηλ.2683360614. 
 
                                                                                      Φιλιππιάδα   16   -     12   -  2019 

                                                              Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                                               Δήμαρχος Ζηρού 
 
 
                                                                                           ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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