
1  

 

                                                                                                  Πύλος: 18/12/2020 
        Αρ. Πρωτ: 20046 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Δ/ΝΣΗ Π-Δ & Π.Ζ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΣΑΤΑ 2020 

 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 
 59.052,44 € (πλέον ΦΠΑ) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 

 

Ο Δήμος Πύλου Νέστορος διακηρύττει ότι την 08η του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2021 

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10,00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί 

συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου και κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα για τη μελέτη με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ» το οποίο έχει χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2020. 

Πληροφορίες: Κότσης Χρυσοβαλάντης, Βοντίτσου Αγγελική           

Τηλ. : 27233 60206, 255 / E-mail : aggelikivon@gmail.com 

Εκτιμώμενη Αξία: 59.052,44 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή τ ο ι :  

51.349,95 € για μελέτη κατηγορίας 16 (τοπογραφικές μελέτες) πτυχία τάξεως Β   και 

ανω 

                        και 7.702,49 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Διάρκεια  της  σύμβασης  ή  προθεσμία  εκτέλεσης:  90  ημέρες από την υπογραφή 

του συμφωνητικού.  

Εγγύηση συμμετοχής: 1.181,05  €, 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 5% επί της αξίας της σύμβασης 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
12.1 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 
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παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου – Νέστορος www.pylos-

nestor.gr 

 

 

ΠΥΛΟΣ, 18-12-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
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