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Θ Ε Μ Α : Έγκριση του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης – Τεύχος Τεχνικών 
δεδομένων της μελέτης «ΜΜ εε λλ έέ ττ ηη   γγ ιι αα   ττ ηη νν   άά ρρ σσ ηη   
εε ππ ιι κκ ιι νν δδ υυ νν όό ττ ηη ττ αα ςς   ππ ρρ αα νν ώώ νν   σσ ττ ηη νν   ππ εε ρρ ιι οο χχ ήή   
ΛΛ εε υυ κκ όό ππ εε ττ ρρ αα ςς » και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης

Σ Χ Ε Τ.

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Συντάχθηκε ο φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης – Τεύχος Τεχνικών 
δεδομένων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τη μελέτη:

Μελέτη Προϋπολογισμός (με 
φπα)

ΜΜ εε λλ έέ ττ ηη   γγ ιι αα   ττ ηη νν   άά ρρ σσ ηη   
εε ππ ιι κκ ιι νν δδ υυ νν όό ττ ηη ττ αα ςς   ππ ρρ αα νν ώώ νν   

σσ ττ ηη νν   ππ εε ρρ ιι οο χχ ήή   
ΛΛ εε υυ κκ όό ππ εε ττ ρρ αα ςς

62.448,45 €

Η ανωτέρω μελέτη δύναται να δημοπρατηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 
του ν. 4412/2016)  ή τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άρθρο 26 του ν. 4412/2016). 
Προτείνεται η διεξαγωγή μέσω της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για 
λόγους ταχύτητας των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη για άμεση 
σύνταξη μελέτης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
1. Εγκρίνει το φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης – Τεύχος Τεχνικών 

δεδομένων της μελέτης «ΜΜ εε λλ έέ ττ ηη   γγ ιι αα   ττ ηη νν   άά ρρ σσ ηη   
εε ππ ιι κκ ιι νν δδ υυ νν όό ττ ηη ττ αα ςς   ππ ρρ αα νν ώώ νν   σσ ττ ηη νν   ππ εε ρρ ιι οο χχ ήή   
ΛΛ εε υυ κκ όό ππ εε ττ ρρ αα ςς » και να

2. Αποφασίσει για τον τρόπο δημοπράτησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης


