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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ  

ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

«ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΧΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΡΟΧΝ ΛΔΒΟΤ» 

ΜΔ ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΣΧ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 2014/24/ΔΔ 

 
Ο Γήκνο Μπηηιήλεο πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) θαη κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 

άποτη πποζθοπά βάζει ηηρ βέληιζηηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθπφλεζεο 

ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΧΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΡΟΧΝ 

ΛΔΒΟΤ», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 171.513,10 Δςπώ  (κε 24% Φ.Π.Α.). 

 

1. ηοισεία επικοινυνίαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΖΜΟΣ ΜΥΤΗΛΖΝΖΣ 

Οδφο: ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΥ 13-17, ΜΥΤΗΛΖΝΖ (θσδηθφο Nuts: EL411) 

Ταρ. Κσδ.: 81132 

Πιεξνθνξίεο : Αξακπαηδή Καηεξίλα, Αλδξηάλε Καιιηφπε 

Τει.: 22513 50558/549 

Telefax: 22513 50508 

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr 

Ηζηνζειίδα: www.mytilene.gr 

 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα:  

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηηο 29-11-2019 ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” 

ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ΓΗΜΟ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ (www.mytilene.gr, ηλεκηπονική ενημέπυζη, επιλογή πποκηπύξειρ). Δθφζνλ έρνπλ 

δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 06-12-2019, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν έσο ηελ 12-12-2019. 

 

3. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ζύμβαζηρ :  

Αληηθείκελν ηεο ππφ δεκνπξάηεζεο κειέηεο είλαη ε εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο ζηε λήζν 

Λέζβνπ.  

Ζ ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηε ζπκθσλία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, δελ θαηαλέκεηαη ζε ηκήκαηα θαη 

δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 

4. Πποεκηιμώμενη αμοιβή 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 138.317,02 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη  πεξηιακβάλεη  ηηο  
πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ κειεηψλ:  

1. 17.159,18 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16 (Σοπογπαθικέρ μελέηερ) 
2. 10.277,73 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21 (Γευηεσνικέρ μελέηερ) 
3. 13.154,40 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 27 (Πεπιβαλλονηικέρ μελέηερ) 
4.  6.727,65 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (Τδπαςλικέρ μελέηερ) 
5. 35.873,86 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 06 (Απσιηεκηονικέρ μελέηερ) 
6. 22.843,18 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 08 (ηαηικέρ μελέηερ) 
7. 14.239,67 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 09 (Ηλεκηπομησανολογικέρ μελέηερ) 
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θαη 18.041,35 € γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο. 
 

5. ηοισεία διαγυνιζμού  

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 16-12-2019 εκέξα 

Γεςηέπα. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 15:00 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 20-12-2019, εκέξα 

Παπαζκεςή θαη ψξα 10:00 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Δπίζεο, 

απαηηείηαη νη ελδηαθεξφκελνη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή (θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ αλαιπηηθή 

Γηαθήξπμε). 

 

6. ηο διαγυνιζμό γίνονηαι δεκηοί: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ησλ 
θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ γ) θαη δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77  ηνπ λ. 4412/2016. Γελ 

απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. Ζ έλσζε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 

Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη 

ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

αληίζηνηρα Μεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016 
Σπγθεθξηκέλα, θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη:  
Γηα θαηεγνξία κειέηεο 16 απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο 4εηνχο εκπεηξίαο 
Γηα θαηεγνξία κειέηεο 21 απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο 4εηνχο εκπεηξίαο 
Γηα θαηεγνξία κειέηεο 27 απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο 4εηνχο εκπεηξίαο 
Γηα θαηεγνξία κειέηεο 13 απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο 4εηνχο εκπεηξίαο 
Γηα θαηεγνξία κειέηεο 06 απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο 8εηνχο εκπεηξίαο 
Γηα θαηεγνξία κειέηεο 08 απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο 8εηνχο εκπεηξίαο 
Γηα θαηεγνξία κειέηεο 09 απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο 8εηνχο εκπεηξίαο 
 
7. Λόγοι αποκλειζμού 

Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 18 ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο. 

 

8. Κπιηήπια επιλογήρ 

Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο. 

 

9. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο. 

 
10. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 2.766,34 
επξψ (δχν ρηιηάδεο επηαθφζηα εμήληα έμη επξψ θαη ηξηάληα ηέζζεξα ιεπηά) κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 
30 εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.                   
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δέθα (10) κήλεο απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, ήηνη έσο 15-04-2021 

 

11. Υπημαηοδόηηζη  

http://www.promitheus.gov.gr/


Ζ κειέηε έρεη εληαρζεί  ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Υπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη 
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 - 2020», άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 14 «Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία ηνπ 
Πεξηβάιινληνο – Πξναγσγή ηεο Απνδνηηθήο Φξήζεο ησλ Πφξσλ (ΤΣ)» κε Κσδηθφ Πξάμεο/MIS (ΟΠΣ) 
5038230 θαη ε ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ (Τακείν Σπλνρήο θαη Δζληθνί Πφξνη) κε θσδηθφ πξάμεο ΣΑ 2019ΣΔ27510022θαη 
ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
4 παξ. 3 ηνπ Ν 4013/2011, θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 
ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ Ν. 
4412/2016.  
 
12. Υοπήγηζη Πποκαηαβολήρ 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 
13. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών 

Διιεληθή 

 

14. Έγκπιζη αποηελέζμαηορ 

Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

 

15. Πποθεζμία εκηέλεζηρ 

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη οκηώ (8) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή - αλάξηεζε ζην ΚΖΜΓΖΣ 

ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη ρξφλνη ησλ επηκέξνπο εγθξίζεσλ. 

  

16. Γιαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ - Όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
 
 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» 
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 
 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, ζα αμηνινγεζνχλ νη Τερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ 

πξνζθεξφλησλ κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ππνθξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηε 

ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο. 
 
17. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 

έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 

δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο 

πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

18. Ζ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην πξφηππν ηεχρνο δηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο 

γηα ηε ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ λ.4412/2016 (Α' 

147) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο  ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ. 

 

19.  Ζ παξνχζα δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖΣ, ζηνλ Διιεληθφ Τχπν ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 Ν. 

4412/2016 θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.mytilene.gr, ειεθηξνληθή 

ελεκέξσζε, επηινγή πξνθεξχμεηο) θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr. 

 
      

       

             ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 26-11-2019 

Ο Γήμαπσορ Μςηιλήνηρ 
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