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  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
  ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 

  412 22 ΛΑΡΙΣΑ 

  Πληροφορίες: Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, Αμαλία ΜΙΧΑΛΗ 
  Τηλ. 2413-500.274, 234 

  Fax:  2410-251.339 

  e-mail:  kyklof@larissa-dimos.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Α/Α Συστήματος 86926) : 

 

1. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Διακηρύσσει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α’), ανοιχτή διαδικασία μέσω του εθνικού 

συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της 

μελέτης με  τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 220.000,00 € + 52.800€ Φ.Π.Α.24%, συνολικά: 

272.800,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24% . 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. (Α/Α Συστήματος 86926) 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – 

σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν την 

κατηγορία και τάξη της μελέτης, ήτοι τάξεις Γ και άνω στην κατηγορία μελέτης 10, β) αλλοδαποί 

διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι τάξεις Γ και άνω στην κατηγορία μελέτης 10. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη 

ηλεκτρονική μορφή στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων www.larissa.gov.gr. Για 

πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 

γραφεία του τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Λαρισαίων στο τηλέφωνο 2413-

500.234, 274 FAX επικοινωνίας 2410-251.339, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Αλέξανδρος 

Παπαχατζής,  Αμαλία ΜΙΧΑΛΗ. 

5. Ορίζονται ως ημερομηνίες: 

• Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-01-2020, ημέρα 

Τετάρτη . 

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

20-01-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

• Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-

01-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00. 

Λάρισα   20 – 12 -2019 
Αρ. πρωτ. 57438 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ AMΟIΙΒΗΣ: 
220.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
Kωδικός CPV: 71335000-5 
 



ΑΔΑ: ΨΩ4ΞΩΛΞ-5Γ7



Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται έως την 06-01-2020, από 

εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

4.400,00ΕΥΡΩ και ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 19-02-2021. Ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 13 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις  20-01-

2021. 

7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς». 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 κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και την 

σχετική στάθμιση τους.  

8. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής 

ικανότητας τους σύμφωνα με το άρθρο 19.3 της Διακήρυξης και της Οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας  τους σύμφωνα με το άρθρο 19.2 της Διακήρυξης.  

10. Αναφορικά με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το άρθρο 19.4 της 

Διακήρυξης. 

11. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δεκαπέντε (15) μήνες. 

12. Το  ποσό της σύμβασης θα βαρύνει την με K.A: 30.7413.43006 πίστωση προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Έχει εκδοθεί η με αρ. 

πρωτ. 2019/5774  Απόφαση Δημάρχου  με ημερομηνία 18/11/2019 για την ανάληψη 

υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. 1912  καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων 

και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (ΑΔΑ: 6ΘΦ3ΩΛΞ-ΗΞ7). Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ.  6152 54265  

Απόφαση Δημάρχου  με αρ. πρωτ. 2019/ 54265 και με ημερομηνία 04/12/2019 για την 

έγκριση της δαπάνης του συνολικού ποσού/έγκριση δέσμευσης πίστωσης  για τα οικονομικά 

έτη 2019,2020 και 2021 (ΑΔΑ: 6Ξ9ΟΩΛΞ-ΠΝ9, ΑΔΑΜ: 19REQ005967770). 

13. Η Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την 

υπ. αρ. 683/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. 

14.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

(3) Τοπικές Εφημερίδες 

 

Ο AΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Γεώργιος ΣΟΥΛΤΗΣ 
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