
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ      Βόλος, 19-06-2019 

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                   Αρ. πρωτ.:50.741 

                                              

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης εκπόνησης μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου», Προϋπολογισμού: 100.640,30 € 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με ανοικτή 

διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία  

μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

1. Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 
100.640,30 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). 

 

CPV 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τάξεις 
Πτυχίου 

 
Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή 
 

 
71335000-5 

Τεχνικές 
Μελέτες 

 

10 

Μελέτες 
Συγκοινωνιακών 

Έργων & 
Κυκλοφοριακές 

 
Β΄ και 
άνω. 

79.474,50 

02 
Πολεοδομικές & 

Ρυμοτομικές 
Μελέτες 

Α΄ και 
άνω. 4.384,80 

27 
Περιβαλλοντικές 

Μελέτες 
Α΄ και 
άνω. 

3.654,00 

Σύνολο  87.513,30 

Απρόβλεπτα 15%  13.127,00 

Μερικό Σύνολο  100.640,30 

Φ.Π.Α. (24%)  24.153,67 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή  124.793,97 

 
2. Κωδικός NUTS:EL613 Μαγνησία  
3. 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 Βόλου 
www.dimosvolos.gr. 

4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2421356802, 2421356880, αρμόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία κ.κ. Μ. Θεοδώρου, Α. Βαρελογιάννη (email : 
volosmobility@gmail.com). 
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5. Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 24/06/2019, 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 
Παρασκευή 28/06/2019. 

6. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών 
έχει οριστεί η 05-07-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.  

7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών: 

 

Κατηγορία Είδος μελέτης 
Ελάχιστη τάξη 

μελετητικού πτυχίου 

10 
Μελέτες Συγκοινωνιακών 
Έργων & Κυκλοφοριακές 

Β΄ και άνω. 

02 
Πολεοδομικές & 

Ρυμοτομικές Μελέτες 
Α΄ και άνω. 

27 Περιβαλλοντικές Μελέτες 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 έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δεκαπέντε (15) μήνες. 
8. Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 19.1 και 19.2 
του τεύχους Διακήρυξης, για να μην αποκλειστεί από την Διαδικασία, πρέπει να 
διαθέτει επιπλέον τεχνική και επαγγελματική, ικανότητα, η οποία να αποδεικνύεται ως 
εξής: 
α) Να διαθέτει:  

1. Για την κατηγορία Μελέτης  10: ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με 10ετή 
εμπειρία. 

2. Για την κατηγορία Μελέτης  02: ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με 8ετή 
εμπειρία. 

3. Για την κατηγορία Μελέτης  27: ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος με 8ετή 
εμπειρία. 

β) να έχει εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες, οι οποίες 
εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου οικονομικού φορέα, κατά την τελευταία 
10ετία συνοδευόμενες από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης. Ως παρόμοιες μελέτες 
νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών στην κατηγορία 10 (μελέτες Συγκοινωνιακών 
Έργων & Κυκλοφοριακές): 

i) δύο (2) κυκλοφοριακές μελέτες σε αστικές περιοχές άνω των 40.000 
κατοίκων η κάθε μία σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011), 
στα πλαίσια των οποίων να έχουν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί 
εκτεταμένες απογραφές και έρευνες και διαχείριση/ ανάλυση μεγάλων 
βάσεων δεδομένων που προκύπτουν από τις έρευνες αυτές. 
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9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, ποσού 2.012,00 € με ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και τριάντα 
(30) ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 
10. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου – Άξονας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” και η 
σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (αρ. αποφ. 114.6/2016 ΑΔΑ:7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ)  (ΚΑ 70.7413.709). 
11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
Για να προσδιοριστεί  η πλεόν 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. 
12. Η Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων εγκρίθηκαν από την 
Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ. 315/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βόλου (ΑΔΑ:6Η54Ω96-5ΞΠ). 
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Βόλου. 
 

Ο Δήμαρχος  
 
 
 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 
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