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      Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ  διενεργεί συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης του 

έργου:«CROSS THE GAP-ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND CULTURAL INCLUSION/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ». 
 

    Προϋπολογισμός δημοπράτησης :  44.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
                                                                        35.483,87  € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και 
την Προεκτίμηση Αμοιβής της Δ.Τ.Υ Αγρινίου. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.   Η   πλέον   συμφέρουσα   
από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και 
Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θέρμου  ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. 

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται 
η 5η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 
π.μ..  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχία Μελετητών 

(Ομάδες Μελετητών) ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 
στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α και άνω 
στην κατηγορία μελέτης 06, πτυχία τάξεων Α και άνω 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. 
Το μελέτη  χρηματοδοτείται από  τις πιστώσεις του Διακρατικού Προγράμματος Interreg Ελλάδα-
Ιταλία V/A 2014-2020, με κωδικό πράξης ΜΙS: 5003361 και ενάριθμο στο ΠΔΕ ΣΑΕΠ 
2018ΕΠ30160038. (Κ.Α. 69-7412.001)  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εβδομήντα 
πέντε ημέρες  (75) μέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δύο (2) μήνες. 
Τα συμβατικά τεύχη καθώς και το φύλλο προσφοράς είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στην 

διαδικτυακή διεύθυνση του Δ. Θέρμου (www.dimos-thermou.gr). 
Πληροφορίες:   τηλ.: 2644360127  fax: 2644023179. 
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