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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ                                               
Ταχ. Δ/νση : Γαλατάς Τ.Κ. 180 20                                        
Τηλ. : 2298 0 42 211 – 43 738                             
Φαξ : 2298 0 42 440                                                  
E-mail : dhmostr@otenet.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ», εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 69.749,07 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για να 
προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με 
βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
Τηλ. 22980 42211, 43738
Fax 22980 42440
E-mail dhmostr@otenet.gr

• Πρόσβαση στα έγγραφα: 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 
(www.dimostroizinias-methanon.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό 
αριθμό διαγωνισμού και  διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Δημόσια 
Έργα».

• Κωδικός CPV: 71335000-5

• Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:   Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 56.249,25 

€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και  περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους 

κατηγοριών μελετών: 25.970,34 € για μελέτη κατηγορίας 10, 7.392,43 € για μελέτη κατηγορίας 16, 

5.103,03 € για μελέτη κατηγορίας 20, 3.357,20 € για μελέτη κατηγορίας 9, 2.032,25 € για μελέτη 

κατηγορίας 27, 1.570,60 € για μελέτη κατηγορίας 13 και 7.336,86 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
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• Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι επτά (7) μήνες από την 
ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα μηχανικού.

• Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που 
αναφέρονται ανωτέρω και στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης 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, 5, 6 και 7 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 / Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα άρθρα 18-19 της Διακήρυξης.

• Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

• Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

• Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη και στην παρούσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια  Έργα», κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη 
Διακήρυξη.

• Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών.

• Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 
21/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
27/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

• 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.

• Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 
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• Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης.

• Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.125,00 ευρώ. Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 20/11/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ
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