
 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                  
                                                                                                     Μύκονος,   06-04-2016 
     ΝΟΜΟ  ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

                Αρ. Πρωη.:-2752-  

                       
        ΔΗΜΟ   ΜΥΚΟΝΟΥ    

                                                                                         
                                                                                     ΠΡΟ:  
                                                                                          
ΤΠΗΡΕΙΑ :                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΔΗΜΑΡΥΟΤ   
Πιεξνθνξίεο:                                        
Σειέθσλα  :  (22890)-23.261,  -23.988       
FAX :  (22890)-22.229 
Email            :  mayor@mykonos.gr        
                                                                                                   

                                                                                                                                                                          
ΘΕΜΑ :   Πρόζκληζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος για ζύναψη ύμβαζης ποσ αθορά        
ζηην εκπόνηζη μελέηης Κσκλοθοριακών Ρσθμίζεων και Ρσθμιζηικής ήμανζης ηης 
Δ.Ε.  Μσκόνοσ  
               
Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ έρνληαο ππόςε: 

- Σελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

- Σνλ από ηελ 10/03/2016  ζπληαρζέλ θαη ζεσξεζέλ θάθειν έξγνπ ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 14.206,95 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%  

- Σελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ΑΟΕ 24/2016 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 

θάθεινο έξγνπ  

- Σελ αλάγθε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ θάζε ελδηαθεξόκελν γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή, 

γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ εκπόνηζη μελέηης Κσκλοθοριακών Ρσθμίζεων και 

Ρσθμιζηικής ήμανζης ηης Δ.Ε.  Μσκόνοσ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο – Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

Η σπηρεζία ασηή αθορά ζηην εκπόνηζη μελέηης Κσκλοθοριακών Ρσθμίζεων και 

Ρσθμιζηικής ήμανζης ηης Δ.Ε.  Μσκόνοσ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην παξαδνηέν ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα 

αθόινπζα: 

4.1 Σεύρνο Σερληθήο Έθζεζεο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη εμήο ελόηεηεο: 

 



 

 

 

 4.1.1. Αλαζθόπεζε ησλ πθηζηάκελσλ θπθινθνξηαθώλ θαη άιισλ ζρεηηθώλ κειεηώλ 

 πνπ έρνπλ εθπνλεζεί από ή γηα ην Δήκν Μπθόλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξηνρή 

 ηνπ έξγνπ. Αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ εθαξκνγήο ηνπο 

 4.1.2. Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζύλνςε η

 σλ ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ (θαηεπζύλζεηο νδώλ, θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 

 απαγνξεύζεηο, πθηζηάκελε θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε θιπ). 

 4.1.3. Αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ 

 θπθινθνξηαθήο ξνήο θαη πξνβιεκαηηθώλ θόκβσλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

 4.1.4. Πξνηάζεηο θαη ηεθκεξίσζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο ζήκαλζεο πνπ ηηο 

 ζπλνδεύεη θαη ηηο πινπνηεί. 

 4.1.5. Πξνηάζεηο νξγάλσζεο θαη δηεπζέηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο πξνβιεκαηηθώλ θόκβσλ 

 ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

 

4.2. ρέδην θαηάιιειεο θιίκαθαο (1:5000) κε απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

(θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο) ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.  

 

4.3. ρέδην θαηάιιειεο θιίκαθαο (1:2000) κε απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο ζήκαλζεο ηνπ 

νδηθνύ δηθηύνπ. 

 

4.4. ρέδην πξνηεηλόκελσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ (1:5000) ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

4.5. ρέδην θαηαθόξπθεο ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο (1:2000) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 

 

4.6. ρέδηα δηαξξύζκηζεο θπθινθνξηαθώλ θόκβσλ (1:500) ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνύλ 

αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο. Επηζεκαίλεηαη πσο γηα ηελ νξηζηηθή δηακόξθσζε θόκβσλ ηεο 

πεξηνρή κειέηεο ζα απαηηεζνύλ νινθιεξσκέλεο κειέηεο νδνπνηίαο. Η ελ ιόγσ κειέηε ζα δίλεη 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο παξεκβάζεηο απηέο θαη ηα ζρεηηθά ζρέδηα δελ κπνξνύλ λα 

μεπεξλνύλ ην επίπεδν ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο θόκβνπ. Θα κπνξνύλ λα πεξηιεθζνύλ 

παξ’ όια απηά, κέηξα βξαρππξόζεζκνπ ραξαθηήξα, δηακόξθσζεο ησλ θόκβσλ κε πιηθά 

εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο (πιαζηηθνύο θώλνπο, ζηεζαία, δηαγξακκίζεηο, ζήκαλζε, θιπ). 

 

 

Ωο πεξηνρή κειέηεο νξίδεηαη ε Δ.Ε. Μπθόλνπ σο πξνο ηα ζεκεηαθά πξνβιήκαηα θαη ν νηθηζκόο 

ηεο Μπθόλνπ σο πξνο ηε ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ξύζκηζε. 

 

Ωο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο νξίδνληαη νη αλαγξαθόκελεο ζην  Π.Δ. 

696/1974 «Πεξί ακνηβώλ κεραληθώλ θαη ζρεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα όια ηα ζηάδηα ησλ 

κειεηώλ» όπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κέρξη ζήκεξα (Π.Δ. 515/1989, 

Π.Δ. 99/1978 θαη Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε. κε αξηζκ. πξση. ΔΜΕΟ/α/ν/1257/09-

08-2005 κε ζέκα «Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3316/2005».) 

 

 

 

 



 

 

 

Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός 

 

Α/α Περιγραθή σνηελεζηής ηκ ζ Ανθρωποημέρες Αμοιβή 

1 
Κπθινθνξηαθή 

Μειέηε 

300 1,205 0,5 57 10.302,75 € 

450 1,205 0,4 18 3.904,20 € 

ΑΘΡΟΙΜΑ 14.206,95 € 

 
 Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο Απεπζείαο Αλάζεζεο από ην 

Δήκαξρν, κεηά από έξεπλα αγνξάο θαη θαηάζεζεο έγγξαθσλ πξνζθνξώλ από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πνπ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο. 

 Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ή λα ζηέιλνληαη ηαρπδξνκηθώο ζην Γξαθείν 

Δεκάξρνπ ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, ζηε δηεύζπλζε: ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (η.ζ. 609), Γηαιόο - 

Μύθνλνο, 84 600, ηει. 22890-23261 θαη 23988, κέρξη θαη ηελ Παραζκεσή 15/04/2016 ζηηο 

11.00 ην πξσί.  

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ επίζεο λα απεπζύλνληαη 

ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, ζην ηειέθσλν:  22890-28557  (θν Ισάλλε 

Ρνύζζν). 

 

                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ  ΜΤΚΟΝΟΤ 

                                                                                  
  
          
 
                                                                             Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο       


