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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Οδός  : Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, ΤΡΙΠΟΛΗ  

Ταχ.Κωδ. : 221 31 

Τηλ. : 2713601190 

Telefax : 2713601173 

E-mail : perpel@perpel.gov.gr  

Φορέας κατασκευής του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

Οδός  : ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗ 1, ΤΡΙΠΟΛΗ  

Ταχ.Κωδ. : 221 32 

Πληροφορίες : ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Τηλ. : 2710238559 

Telefax : 2710243185 

E-mail : dteperpel@gmail.com  

 

2. Επικοινωνία: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

4. Η σύμβαση δεν αφορά σε από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική 

αρχή αγορών. 

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 71311100, 71311000 

Είδος Σύμβασης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

6. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL 651, EL 652, EL 653 

Τίτλος έργου: «Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ  Τ Ο Υ  Έ Ρ Γ Ο Υ  « Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Η  

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ  Μ Ε  Σ Δ Ι Τ »  

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή όλων των απαραιτήτων 

τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής 

και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου 

7. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 1.554.197,40 ΕΥΡΩ 

8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

9. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

mailto:perpel@perpel.gov.gr
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εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 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. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. 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.  

 Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και το άρθρο 18 της διακήρυξης. 

 Κριτήρια επιλογής: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην 

κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν για την τελευταία τριετία (2015-2016-2017) ελάχιστο μέσο 

ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 1.500.000,00 €. 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

α)  

Για κατηγορία μελέτης 09, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας, ένας μελετητής 

8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας και 

δύο μελετητές 8ετούς εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 18, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 13, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 15, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 27, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 10, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 03, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας 

 Για κατηγορία μελέτης 08, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 21, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας. 
 

(β) Κάθε προσφέρων, επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:  

από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες εκτελέσθηκαν με δημόσιες 
συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία.  

Ως παρόμοιες συμβάσεις νοούνται οι παρακάτω:  

Α1) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενου έργου ΜΕΑ ή ΜΕΒΑ ή Μονάδας Ανακύκλωσης.  

Α2) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης Μελέτης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (σε 
επίπεδο τουλάχιστον τεχνικής προμελέτης), δυναμικότητας μονάδας τουλάχιστον 105.000 tn/έτος, για την 
οποία να έχουν εκπονηθεί η Τεχνική Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης. 
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Η παραπάνω ειδική τεχνική ικανότητα θα πρέπει να ικανοποιείται από τους κατόχους των καλούμενων 
από τη διακήρυξη μελετητικών πτυχίων στις κατηγορίες 09 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες) 
και 18 (Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων) και να έχει αναληφθεί στις εν λόγω 
κατηγορίες. 

 

Β1) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενου έργου ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.  

Β2) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης Μελέτης ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (σε επίπεδο τουλάχιστον τεχνικής 
προμελέτης), χωρητικότητας τουλάχιστον 565.000 m

3
, για την οποία να έχουν εκπονηθεί η Τεχνική 

Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης 

Η παραπάνω ειδική τεχνική ικανότητα θα πρέπει να ικανοποιείται από τους κατόχους των καλούμενων 
από τη διακήρυξη μελετητικών πτυχίων στις κατηγορίες 09 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες) 
και 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) και να έχει αναληφθεί στις εν λόγω κατηγορίες. 

 
Γ) μία (1) τουλάχιστον Περιβαλλοντική Μελέτη για έργο Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και μία 
(1) τουλάχιστον Περιβαλλοντική Μελέτη για έργο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, για τις οποίες να έχουν εκδοθεί οι 
Περιβαλλοντικοί Όροι.  
Η παραπάνω ειδική τεχνική ικανότητα θα πρέπει να ικανοποιείται από τον/τους κατόχους του 
καλούμενου από την προκήρυξη μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). 

 
12. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 

13. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

14. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   

15. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 31-12-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. 

16. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

17. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 

διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών, 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07-01-2019 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

19. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

22. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

οικονομικού έτους 2018, ΣΑΕΠ-626, με κωδικό έργου 2018ΕΠ62600000, και υπόκειται στις νόμιμες 

κρατήσεις περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς 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.  

 

23. Διαδικασίες Προσφυγής: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

        Κατά τα λοιπά ως άρθρο 6 της Διακήρυξης. 

23. Άλλες πληροφορίες: 

Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 
ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (31.083,00 €). 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.  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, 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  (υπόδειγμα 
Προσαρτήματος ΙΙΙ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων  
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368



