
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΚΤΡΤΞΗ

Δπηθαηξνπνίεζε Μειέηεο Κόζηνπο-Οθέινπο θαη ζπκπιήξσζε ΑΔΥΔ γηα 

ην έξγν : ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΝΓΔΔΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟΤ ΠΑΘΔ 

ΜΔ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ

20.325,20
TEC ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ

ΑΚΟ

Αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ είλαη νη ππεξεζίεο ζπκβνύινπ ππνζηήξημεο ηεο ΔΤΓΔ-ΜΔΓΔ ζηελ 

Δπηθαηξνπνίεζε Μειέηεο Κόζηνπο-Οθέινπο θαη ζπκπιήξσζε ΑΔΥΔ γηα ην έξγν : 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΝΓΔΔΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟΤ ΠΑΘΔ ΜΔ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάιπζε, αλάιπζε θηλδύλσλ-επαηζζεζίαο θαη ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηε ζύληαμε ηεο Αίηεζεο Δπηβεβαίσζεο Υξεκαηνδνηηθήο 

Δλίζρπζεο (ΑΔΥΔ) ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΠΑ

Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ                                                         

Σνκέαο Μεηαθνξώλ - 

Οδηθά      

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ (ΚΟΣΟΤ 

ΩΦΔΛΔΙΑ ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ''ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΙΚΟΤ 

ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ-ΙΣΔΑ-ΑΝΣΙΡΡΙΟ (ΚΑΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ''

16.900,00

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ

ΑΚΟ

Αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ είλαη ε εθπόλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «βειηίσζε νδηθνύ άμνλα ΛΑΜΙΑ – ΙΣΔΑ – ΑΝΣΙΡΡΙΟ (ΚΑΣΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ)».

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε πνπ ζα πεξηέρεη:

Πεξηγξαθή ηεο Μεζνδνινγίαο, Γηάξθεηα Οηθνλνκηθήο δσήο ηνπ έξγνπ, Δπελδπηηθό θόζηνο, 

Kόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, Γεκηνπξγνύκελα έζνδα 

θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, Αλάιπζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθώλ ξνώλ.

Κνηλσληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε πνπ ζα πεξηέρεη:

Πεξηγξαθή ηεο Μεζνδνινγίαο, Δλδερόκελεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, Άκεζεο θαη έκκεζεο 

δαπάλεο θαη θέξδε θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο, Άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο θαη θέξδε θαηά 

ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο, Κπξηόηεξεο ππνζέζεηο γηα αμηνιόγεζε ησλ δαπαλώλ θαη θεξδώλ, 

Δθηίκεζε ησλ δαπαλώλ θαη θεξδώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα πνζνηηθνπνηεζνύλ ή λα εθηηκεζνύλ 

πιήξσο, θαηξηθή αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ –νηθνλνκηθώλ δαπαλώλ θαη θεξδώλ ηνπ 

έξγνπ, Έκκεζε σθέιεηα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ επέλδπζε, 

Δμσηεξηθέο επηβαξύλζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ππνδνκή, Κύξηνη απνδέθηεο ηνπ έξγνπ θαη 

πξνβιεπόκελν πνζνζηό ρξήζεο, Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο εθπεθξαζκέλα ζε 

θαηάιιεινπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο (IRR, B/C θαη NPV) θαζώο θαη επηπηώζεσλ ζηελ 

απαζρόιεζε.

Αλάιπζε θηλδύλσλ θαη επαηζζεζίαο πνπ ζα πεξηέρεη:

Αλάιπζε επαηζζεζίαο, Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ.

Πεξηθέξηεα η. 

Διιάδαο,          

Πεξηθέξεηα Γπ. 

Διιάδαο,              

Σνκέαο Μεηαθνξώλ - 

Οδηθά

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟΤ ΠΑΘΔ «ΚΑΡΦΔΙΑ - ΛΑΜΙΑ - ΡΑΥΔ»

14.800,00
TRADEMCO ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΔΤΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ

ΑΚΟ

Αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο απηνθηλεηνδξόκνπ ΠΑΘΔ «θάξθεηα - Λακία - Ράρεο». Σν 

αληηθείκελν πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο θπθινθνξηαθώλ θόξησλ, εθηίκεζε ζηνηρείσλ θόζηνπο 

θαη ρξνλνδηάγξακκα έξγνπ, ιεηηνπξγηθή αλάιπζε θαη δαπάλεο ρξήζεο, εθηίκεζε επηπηώζεσλ 

από ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, απνηειέζκαηα αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο, εθηίκεζε 

επηπηώζεσλ ζηελ απαζρόιεζε, εθηίκεζε άιισλ κε-πνζνηηθνπνηήζηκσλ επηπηώζεσλ, 

αλάιπζε θηλδύλσλ θαη επαηζζεζίαο, ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα θαη ζύλνςε απνηειεζκάησλ. Σα 

θύξηα απνηειέζκαηα ζα είλαη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο (ERR, ENPV, B/C), ην πνζνζηό 

Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαη νη ζέζεηο απαζρόιεζεο. Δπίζεο ζα ζπλνδεύεηαη από πεξίιεςε 

(ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα) πνπ ζα απνηππώλνληαη νη βαζηθέο παξαδνρέο θαη 

ζπκπεξάζκαηα ησλ αλσηέξσ αλαιύζεσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Μειέηεο Κόζηνπο - 

Οθέινπο ν αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη ηελ Τπεξεζία ζηελ ζύληαμε ηεο Αίηεζεο Δπηβεβαίσζεο 

ηεο Υξεκαηνδνηηθήο Δλίζρπζεο (ΑΔΥΔ).

Πεξηθέξεηα η. 

Διιάδαο,               

Σνκέαο Μεηαθνξώλ - 

Οδηθά

ΜΔΛΔΣΗ Δ ΦΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ Η 

ΗΛΔΚΣΡ. Γ/ΝΗ ΠΟΤ ΔΊΝΑΙ 

ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΗ 

ΤΝΣΑΚΣΗ/Δ ΜΔΛΔΣΗ ή ΑΝΑΓΟΥΟΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
ΔΙΓΟ 

ΜΔΛΔΣΗ

 Π/Τ (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ 


