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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

«ΧΥΤΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕ ΘΑΣΟΥ»», 

ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016  

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΧΥΤΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕ ΘΑΣΟΥ»», με προεκτιμώμενη αμοιβή 

59.963,33€ (χωρίς ΦΠΑ).  
           Η μελέτη αφορά την ακόλουθη κατηγορία μελετών: 

 

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προεκτιμώμενη Τιμή 
(€) (Με απρόβλεπτα 

15%) 
71320000-7 8 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.314,03 

71320000-7 13 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
33.485,85 

71320000-7 9 
ΜΗΧ/ΓΙΚΕΣ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

11.137,58 

71320000-7 18 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

8.847,92 

71320000-7 21 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 
4.177,95 

 

2. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η 

διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 

και 117 του Ν. 4412/2016. 

3. Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Θάσου, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 

Οδός: Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7 

Περιοχή: Λιμένας Θάσου 

Τκ: 64004 



4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων δωρεάν και 

σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Θάσου. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλάβουν είτε ιδιοχείρως είτε 
με εξουσιοδοτημένο courier, ατελώς,  από το Πρωτόκολλο του Δήμου Θάσου.  

 

5. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2593350151 & 2593350137, FAX επικοινωνίας 

2593022104, αρμόδι ος υπάλληλος για επικοινωνία κος Περζαμάνης Ιωάννης 

(email: perzamanisgiannis@gmail.com)  

 

6. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει 

οριστεί η 12 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.  

 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) οικονομικοί φορείς, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία ή σύμπραξη, εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν την κατηγορία και 

τάξη της μελέτης:  

 

Κατηγορία  Είδος μελέτης  Ελάχιστη Τάξη πτυχίου  
8 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α’ και άνω 
13 ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Β’ και άνω 

9 ΜΗΧ/ΓΙΚΕΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Β’ και άνω 

18 ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Β’ και άνω 

21 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ 

Α’ και άνω 

 

β) Οικονομικοί φορείς που προέρχεται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή 

χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που 

τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' 

και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες 

της ανωτέρω παραγράφου, ή  

 

γ) οικονομικοί φορείς που προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν 

κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του 

Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών 

τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την 

εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή 

στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 

39 του Ν.3316/05  

 



8. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα 

διενεργηθεί επίσης έλεγχος των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής τα οποία 

είναι τα παρακάτω:(Άρθρο 5 της διακήρυξης):  

 

1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια: 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει, στη κατηγορία του κύριου πτυχίου (13),  ελάχιστο 
μέσο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 59.000,00 €, κατά  την τελευταία τριετία.  

 

2. Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

(α)  

 Για κατηγορία μελέτης 13, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας  

 Για κατηγορία μελέτης 09, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς 
εμπειρίας, 

 Για κατηγορία μελέτης 18, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας 

 Για κατηγορία μελέτης 08, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς εμπειρίας 

 Για κατηγορία μελέτης 21, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετούς 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 μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με 
δημόσιες συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία 
πενταετία.  

Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών:  

Για την κατηγορία μελέτης 13: 

- δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις εκπόνησης Μελέτης ΧΥΤΑ/ΧΥΤ (σε επίπεδο τουλάχιστον 
τεχνικής προμελέτης), για τις οποίες ανά σύμβαση να έχουν εκπονηθεί η Τεχνική Μελέτη 
και τα Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Για την κατηγορία μελέτης 09: 

- δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις εκπόνησης Μελέτης ΧΥΤΑ/ΧΥΤ (σε επίπεδο τουλάχιστον 
τεχνικής προμελέτης), για τις οποίες ανά σύμβαση να έχουν εκπονηθεί η Τεχνική Μελέτη 
και τα Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και 
οργανωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο 
φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, το οποίο αποδεικνύεται με την υποβολή του εν λόγω 
πιστοποιητικού που θα είναι σε ισχύ.  

Η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται, σε περίπτωση ένωσης, σωρευτικά από τα 
μέλη της. 
 

 

 



9. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σε 180 ημέρες.  

 

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.  

 

11. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Θάσου.  

 

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

- τιμής», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των 

Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν 

αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 12 της διακήρυξης.  

 

11. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη 

Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 15/2018 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 

θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Θάσου.  

 

 

 

Θάσος 21/03/2018 

 

Για τον Δήμο Θάσου 

Ο Δήμαρχος 
 
 

 

 

Κωνσταντίνος  Χατζηεμμανουήλ 

 


