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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ   Π Ε Ι Ρ Α Ι Α 
Δ/ΝΣΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-08-2021 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  :   35460/3054                

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:        Π.ΜΠΡΑΙΜΗ 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. :     ΘΗΒΩΝ 78 
ΤΑΧ. ΚΩΔ. :        185 42  
τηλ.     213-2123697 
email: odopapoh@piraeus.gov.gr 
           odonagia@piraeus.gov.gr 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 
μελέτης  «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ» προϋπολογισμού 
51.202,77 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας 
    Αναθέτουσα αρχή:  Δήμος Πειραιά 
    Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΚ 18535 
     Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: odopapoh@piraeus.gov.gr 
     Δ/νση  στο διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr 
     Αρμόδιος για πληροφορίες:  Π.Μπραϊμη 
     Τηλέφωνο: +213-2123697 
     Fax: 213-2022857 
       
2.   Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.piraeus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ανωτέρω 
στοιχεία επικοινωνίας. 

3.   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
16/09/ 2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 , 
7ος όροφος 
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
16/09/ 2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 , 
7ος όροφος 
5. Τόπος Εκτέλεσης: Λόφος Βώκου στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά 
6. Τίτλος έργου: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ» 
7. Σύντομη Περιγραφή: Με την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
στο Λόφο Βώκου στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά από την αρμόδια Δ/νση Δόμησης 
& Γ.Σ.Π. απαιτείται η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στην υπόψη περιοχή λόγω της ευρείας 
παρέμβασης στο δίκτυο των κοινοχρήστων χώρων με την έγκριση οδών σε άλλη θέση αλλά και 
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χαρακτηρισμού πεζοδρόμων σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της προτεινόμενης 
τροποποίησης. 
Κωδικοί  CPV: 71320000-7 
8.  Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία 51.202,77 € χωρίς ΦΠΑ   
9.  Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 
10. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκπόνησης  της μελέτης είναι τέσσερεις (4) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης.  
11.  Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών: 

 

 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (κατ. 10) 
 

και που είναι εγκατεστημένα: 
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 1,2,4,5,6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την ΈΝΩΣΗ Προσαρτήματος Ι 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 ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 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 ένωση 
των φυσικών ή νομικών προσώπων  μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών. 
 Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 18 της 
διακήρυξης. 

 Κριτήρια επιλογής: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή 
Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του 
ν.4412/2016. Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, κατά το άρθρο 19.2 της διακήρυξης και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά το 
άρθρο 19.3 της διακήρυξης. 

  Εγγύηση συμμετοχής:  Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
συμμετοχής, ποσού χιλίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (1.024,06  €).  

 
12. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα  
13. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης : είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής– άρθρο 95 ν. 4412/2016. 
14. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους σε έντυπη 
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο. 
15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10)  μηνών, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. 
17. Ενστάσεις: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 της Διακήρυξης. 
18. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα δημοσιευθεί στον 
τύπο σύμφωνα με τον Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
19. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 
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 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 
 

Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail  : ΤΕΕ. 
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