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Τμήμα I : Αναθέτων φορέας 

Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις

Αναθέτων Φορέας

Οδός 

Ταχ.Κωδ. 

Τηλ. 

E-mail 

Πληροφορίες 
 

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1. Περιγραφή 

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των
 
 

II.2. Σύντομη περιγραφή της

Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου συνίστανται στην υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά την 
υλοποίηση του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αταλάντης Δήμου 
Λοκρών» στο πλαίσιο της ενταγμένης στο
Ανάπτυξη 2014-2020» [Κωδικός Πράξης MIS (ΟΠΣ): 5044805] με τίτλο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
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 π
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 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . ) 
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Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ 
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ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 

διευθύνσεις και σημεία επαφής: 

Φορέας :  Δήμος Λοκρών 

 :  Πλ. Δημαρχείου 1 

 :  35200 Αταλάντη 

 :  22330-81003 

 :  tydlokron@gmail.com 

 :  Ηλίας Γεωργίτσης 

σύμβασης 

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δήμος Λοκρών 

της σύμβασης 

Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου συνίστανται στην υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά την 
Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αταλάντης Δήμου 

στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος 
2020» [Κωδικός Πράξης MIS (ΟΠΣ): 5044805] με τίτλο  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ». 

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 
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  Λ Ο Ι Π Ω Ν  Σ Υ Ν Α Φ Ω Ν 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ KΡΙΤΗΡΙΟ 
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«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ». 

Λοκρών  (NUTS: EL644) 

Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου συνίστανται στην υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά την 
Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αταλάντης Δήμου 

Περιβάλλον και Αειφόρος 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) 

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), 

αραδοτέων 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 
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ολοκληρωμένου, λειτουργικού και εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου. 

 

 

[CPV:  71800000 και 71350000] 

 

 
II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 156.492,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και 
περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών με 
απρόβλεπτες δαπάνες 15% : 

 
α) κατηγορία 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), με προεκτιμώμενη αμοιβή 65.205,00 € 
β) κατηγορία 18 (Χημικοτεχνικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή  26.082,00 € 
γ) κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 65.205,00 € 

 

 
 

II.4. Διάρκεια της σύμβασης 

Ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται σε 310 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. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ανέρχεται ενδεικτικά σε είκοσι 
τέσσερις(24) μήνες, η οποία αντιστοιχεί στο χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του έργου και τη δοκιμαστική λειτουργία αυτού. 

 

 
Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και μηδέν λεπτών 3.129,84 €. 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 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 
 

III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 

η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις55, 
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, 
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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),  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 
εμπιcπτουν στην περιcπτωση γ  ́ της παρουc σας παραγραc φου και εcχουν συναc ψει διμερειcς ηc  
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 264 
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 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 23-08-
2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-09-2022 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 
του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την 
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Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους: 

Α) του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://www.diavgeia.gov.gr, 

Β) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), http://www.promitheus.gov.gr, 

Γ) της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση : http://www.dimos-lokron.gov.gr 

 

Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν προ εγκριθεί με την με αριθμό 8444/21-07-2022 
απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 

 

 

                                                                                    ΑΤΑΛΑΝΤΗ 28-07-2022 

                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

 

 

                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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