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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  
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Τμήμα I : Αναθέτων φορέας 

Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οδός                                               : Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
Ταχ.Κωδ. : 185 45 
Τηλ. : +30 2131601684 
E-mail            : dtexnikon.pn@patt.gov.gr 
Πληροφορίες  : Ρηγόπουλος Παναγιώτης 

 

Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης 

II.1. Περιγραφή 

Ο τίτλος της σύμβασης είναι:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ»  

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Σπέτσες (NUTS: 
EL307) 

 

II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 

Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου συνίστανται στην υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά την 
υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», 
στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)». Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου θα 
παρασχεθούν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης των έργων (εάν αυτό αφενός 
απαιτηθεί και ζητηθεί από την Υπηρεσία και αφετέρου η συμβασιοποίηση της παροχής 
τεχνικών υπηρεσιών προηγηθεί αυτής των εργολαβιών), για τον έλεγχο των μελετών και 
λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου, για την κατασκευή και τον έλεγχο της εξέλιξης του 
φυσικού και τεχνικού αντικειμένου τους και τέλος για την περίοδο της 6μηνης δοκιμαστικής 
λειτουργίας της ΕΕΛ. Τελικός στόχος είναι η συνεισφορά στην επίτευξη ολοκληρωμένου, 
λειτουργικού και εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου. 

[CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού] 
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II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 189.529,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και  
περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

1. 79.380,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 
2. 34.020,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09  
3. 3.402,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 18 
4. 7.182,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 16 
5. 12.096,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 08 
6. 7.938,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 27 
7. 20.790,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 21 

και 24.721,20 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 

II.4. Διάρκεια της σύμβασης 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24 μήνες), που αντιστοιχεί στο χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
του οικισμού Σπετσών και την δοκιμαστική λειτουργία της. 

Ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται ενδεικτικά σε 366 ημέρες 
και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. Τυχόν 
καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή 
διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η 
έκπτωση του αναδόχου του έργου της κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου του 
Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση του 
έργου της κατασκευής σε νέο Ανάδοχο. 

 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (3.790,58 
€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της 
διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 
4782/2021), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΨΒ587Λ7-ΔΑΓ
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III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 

Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (και αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση (ανάθεση, κατασκευή, δοκιμαστική 
λειτουργία) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», 
στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002560 (ΣΑ: Ε2751, κωδικός 
εναρίθμου: 2017ΣΕ27510038) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί : (α) με το ποσό των 
189.529,20 € (πλέον ΦΠΑ 24%) από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020/Ταμείο Συνοχής και (β) 
το ποσό του Φ.Π.Α, 45.487,01€ εγγράφεται στο Π.Δ.Ε, και η θετική γνώμη της ΕΥΔ – 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 
αποτελεί όρο για τη χρηματοδότησή της και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, 
όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. καθώς και 
της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016, (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται 
από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης). 

 

III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών-εκπόνηση μελετών των κατηγοριών Μελετών 
Η/Μ έργων (09), Μελετών Υδραυλικών Έργων (13), Χ/Μ Μελετών (18), Τοπογραφικών 
μελετών (16), Στατικών Μελετών (08), Περιβαλλοντικών Μελετών (27), Γεωτεχνικών 
Μελετών και Ερευνών (21), και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) 
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από 
τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 
διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
(β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, 
πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. 

 

Τμήμα IV : Διαδικασία 

IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον 

ΑΔΑ: ΨΒ587Λ7-ΔΑΓ
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια 
και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
της διακήρυξης. 

 

IV.2. Προθεσμίες 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 30/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
03/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1. Υποβολή προσφυγών 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του Ν. 4782/2021) και 
1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 

VI.2. Ημερομηνία αποστολής γνωστοποίησης Περίληψης σύμβασης 

Η Περίληψη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και 
αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

 

VI.3. Έγγραφα της σύμβασης 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.patt.gov.gr/) 
αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και 
διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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