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ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα αρχή : Τεχνικό Επιμελητή ριο Ελλά δας
Οδό ς : ΝΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κωδ. : 10563
Τηλ. : 2103291200
E-mail :tee@central.tee.gr
Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Ξύκης
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Σύνταξη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Δήμου Θήρας» και ο τό πος της παροχή ς: Δήμος Θήρας
II.1.1. Σύ ντομη περιγραφή της σύ μβασης
Με την παρού σα μελέτη προβλέπεται η σύ νταξη ό λων των απαραίτητων μελετώ ν.
Συνοπτικά οι προτεινό μενες μελέτες είναι :
● Χωροταξική και Ρυθμιστική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 1)
● Πολεοδομική και Ρυμοτομική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 2)
● Υδραυλική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 13)
● Τοπογραφική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 16)
● Γεωλογική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 20)
● Περιβαλλοντική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 27)
Τα απαιτού μενα παραδοτέα είναι:
● Χωροταξική και Ρυθμιστική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 1)
● Πολεοδομική και Ρυμοτομική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 2)
● Υδραυλική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 13)
● Τοπογραφική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 16)
● Γεωλογική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 20)
● Περιβαλλοντική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 27)
Η σύ μβαση καλύ πτεται από τη συμφωνία για τις δημό σιες συμβά σεις, δεν κατανέμεται σε τμή ματα
και δεν θα ληφθού ν υπό ψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική : 495.195,16€ (χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:
1. 105.073,32€ για μελέτη κατηγορίας 1 «Χωροταξική και Ρυθμιστική Μελέτη»
2. 105.073,32€ για μελέτη κατηγορίας 2 «Πολεοδομική και Ρυμοτομική Μελέτη»
3.
48.559,50€ για μελέτη κατηγορίας 13 «Υδραυλική Μελέτη»
4.
32.373,00€ για μελέτη κατηγορίας 16 «Τοπογραφική Μελέτη»
5.
58.952,55€ για μελέτη κατηγορίας 20 «Γεωλογική Μελέτη»
6.
44.962,50€ για μελέτη κατηγορίας 27 «Περιβαλλοντική Μελέτη»
7. 35.610,30 για νομική υποστή ριξη
και 64.590,67 € για απρό βλεπτες δαπά νες
Η εκτιμώ μενη αξία εκτό ς ΦΠΑ: 495.195,16 €
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύ μβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις
(14) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (συμπεριλαμβά νονται οι χρό νοι εγκρίσεων).
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Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτού μενες Εγγυή σεις
Εγγύ ηση συμμετοχή ς :
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 9.903,90 €
(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώ μενης αμοιβή ς της σύ μβασης)
Εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης :
Ο Ανά δοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού , οφείλει να καταθέσει εγγύ ηση καλή ς
εκτέλεσης, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύ μβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Εγγύηση προκαταβολής :
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.
2. Κύ ριοι ό ροι χρηματοδό τησης και πληρωμή ς.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Α ́ τμή μα των προγραμμά των εκπό νησης Τοπικώ ν και Ειδικώ ν
Πολεοδομικώ ν Σχεδίων, κατ ́ εφαρμογή της παρ. 1 του ά ρθρου 14 του ν. 4759/2020-και η σύ μβαση
θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανά καμψης και Ανθεκτικό τητας και ειδικό τερα από το Πρό γραμμα
Δημοσίων Επενδύ σεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».
Η μελέτη θα συνταχθεί σύ μφωνα με την υπ’ αριθμ. 27022/17 με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές
Μελετώ ν Ειδικώ ν Χωρικώ ν (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016» (ΦΕΚ 1976/Β/2017).
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υποβολή φακέλου στην αρμό δια Υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβά λλοντος και Ενέργειας και την έκδοση του Προεδρικού Διατά γματος που περιγρά φεται στο
ά ρθρο 8 του.
3. Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19
και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λό γω
ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά ς.
4. Δεν τίθενται ά λλοι ειδικοί ό ροι στους οποίους υπό κειται η εκτέλεση της σύ μβασης. Η εκτέλεση της
σύ μβασης υπό κειται στις διατά ξεις του Ν. 4412/16 "Δημό σιες Συμβά σεις Έργων, Προμηθειώ ν και
Υπηρεσιώ ν (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".
Τμήμα ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτή σεις για την προσωπική κατά σταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα
ά ρθρα 17,18,19 του τεύ χους της αναλυτική ς Προκή ρυξης.
Τα απαιτού μενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
αναφέρονται στο ά ρθρο 22 του τεύ χους της αναλυτική ς Προκή ρυξης.
2. Προς από δειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα υποβά λλουν Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείων Μελετώ ν μέχρι την λή ξη της μεταβατική ς περιό δου ισχύ ος του π.δ. 71/2019 σύ μφωνα
με το ά ρθρο 39 αυτού και από την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφή ς στο
Τμή μα Ι του Μητρώ ου Μελετητικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις
αντίστοιχες κατηγορίες μελετώ ν, ως εξή ς:
1. στην κατηγορία μελέτης (1) Χωροταξική και Ρυθμιστική Μελέτη
2. στην κατηγορία μελέτης (2) Πολεοδομική και Ρυμοτομική Μελέτη
3. στην κατηγορία μελέτης (13) Υδραυλική Μελέτη,
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4. στην κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφική Μελέτη,
5. στην κατηγορία μελέτης (20) Γεωλογική Μελέτη,
6. στην κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντική Μελέτη,
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώ σεις και πιστοποιητικά που περιγρά φονται στο Παρά ρτημα XI του
Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση
δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ σεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώ ρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγού μενη περίπτωση και έχουν συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων συμβά σεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ ου. Στην περίπτωση που χώ ρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώ ο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα
κρά τη - μέλη ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του
ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας ό τι δεν τηρείται τέτοιο μητρώ ο και ό τι ασκεί τη
δραστηριό τητα του ά ρθρου 17.1 της διακή ρυξης.
3. Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώ σεις οικονομικώ ν
φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19 και των σημείων γ) και δ)
της παρ. 1 του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λό γω ενώ σεις να περιβληθού ν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά ς. Η ένωση των φυσικώ ν ή νομικώ ν
προσώ πων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετώ ν.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμό ς θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
H συνολική βαθμολογία κά θε προσφορά ς U προκύ πτει από το ά θροισμα:
U ΣΒ = U ΤΠ * 70% + ΒΟΠ * 30%
Ο προκύ πτων βαθμό ς στρογγυλοποιείται στο δεύ τερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινό ς ανά δοχος αναδεικνύ εται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώ σει τον
μεγαλύ τερο αριθμό στο U
Τα κριτή ρια αξιολό γησης της τεχνική ς προσφορά ς είναι τα εξή ς:
21.1.1 Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ1)
Αξιολογείται ο βαθμό ς κατανό ησης του αντικειμένου και των στό χων της προς εκπό νηση μελέτης,
ό πως προκύ πτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α) της παρ. 20.3 της παρού σας, με
εντοπισμό των θεμά των στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπό νηση της
μελέτης (παρ. 4.α. του ά ρθρου 86 του Ν. 4412/2016).
Το 1ο κριτή ριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας του 1ου Κριτηρίου Τεχνική ς Προσφορά ς είναι σ1= 35%.
21.1.2 Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ2)
Αξιολογείται η πληρό τητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπό νησης της μελέτης, βά σει των
στοιχείων των περιπτώ σεων β) και γ) της παρ. 20.3 της παρού σας, δηλαδή συγκεκριμένα: ο βαθμό ς
κά λυψης των απαιτή σεων της προς εκπό νηση μελέτης από δραστηριό τητες που παρουσιά ζει ο
προσφέρων, ο βαθμό ς επά ρκειας των ενεργειώ ν και διαδικασιώ ν για την παραγωγή της μελέτης,
περιλαμβανομένων και των ενεργειώ ν του συντονιστή , καθώ ς και η τεκμηρίωση της δυνατό τητας
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υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινό μενου χρονοδιαγρά μματος, σε συνδυασμό με τη
στελέχωση της ομά δας μελέτης και τα παρεχό μενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ό τι οι
προσφέροντες διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώ πινους πό ρους, για να εκτελέσουν τη σύ μβαση σε
κατά λληλο ποιοτικό επίπεδο (παρ. 4.β. του ά ρθρου 86 του Ν. 4412/2016).
Το 2ο κριτή ριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας του 2ου Κριτηρίου Τεχνική ς Προσφορά ς είναι σ2= 30%.
21.1.3 Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ3)
Αξιολογείται η οργά νωση του προσφέροντα, βά σει των στοιχείων των περιπτώ σεων δ) και ε) της
παρ.20.3 της παρού σας και συγκεκριμένα: η σαφή νεια στον καθορισμό των καθηκό ντων της ομά δας
και η επά ρκεια της προτεινό μενης ομά δας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογρά μματος και ο
βαθμό ς συνοχή ς της προτεινό μενης ομά δας μελέτης (παρ. 4.γ. του ά ρθρου 86 του Ν. 4412/2016).
Το 3ο κριτή ριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας του 3ου Κριτηρίου Τεχνική ς Προσφορά ς είναι σ3= 35%.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
Προσφέρεται ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση στα έγγραφα της
σύ μβασης στον ειδικό , δημό σια προσβά σιμο, χώ ρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύ λης
www.promitheus.gov.gr (α/α συστή ματος ΕΣΗΔΗΣ 183046), καθώ ς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχή ς (www.tee.gr).
Εφό σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ή τοι έως την 20/10/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε ό λους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύ μβασης, το αργό τερο έως την 26/10/2021.
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
01/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώ ρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
05/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώ ρα 10:00 π.μ.
3. Οι προσφορές θα ισχύ ουν για δώ δεκα (12) μή νες από την ημέρα λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς
προσφορώ ν.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κά θε ενδιαφερό μενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημό σια
σύ μβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πρά ξη ή παρά λειψη της
αναθέτουσας αρχή ς κατά παρά βαση της ευρωπαϊκή ς ενωσιακή ς ή εσωτερική ς νομοθεσίας στον
τομέα των δημοσίων συμβά σεων, έχει δικαίωμα να προσφύ γει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικώ ν
Προσφυγώ ν (ΑΕΠΠ), σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στα ά ρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφό μενος με προδικαστική προσφυγή , κατά πρά ξης ή παρά λειψης της αναθέτουσας
αρχή ς, προσδιορίζοντας ειδικώ ς τις νομικές και πραγματικές αιτιά σεις που δικαιολογού ν το αίτημά
του.
Σε περίπτωση προσφυγή ς κατά πρά ξης της αναθέτουσας αρχή ς, η προθεσμία για την ά σκηση της
προδικαστική ς προσφυγή ς είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης στον ενδιαφερό μενο
οικονομικό φορέα αν η πρά ξη κοινοποιή θηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης σε αυτό ν αν
χρησιμοποιή θηκαν ά λλα μέσα επικοινωνίας, ά λλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλή ρη, πραγματική ή τεκμαιρό μενη, γνώ ση της πρά ξης που βλά πτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερό μενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την ά σκηση προσφυγή ς κατά
προκή ρυξης, η πλή ρης γνώ ση αυτή ς τεκμαίρεται μετά την πά ροδο δεκαπέντε (15) ημερώ ν από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παρά λειψης, η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλό μενης παρά λειψης.
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Η προδικαστική προσφυγή , συντά σσεται υποχρεωτικά με τη χρή ση του τυποποιημένου εντύ που του
Παραρτή ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικό τητας «Επικοινωνία» του υποσυστή ματος προς
την Αναθέτουσα Αρχή , επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή » σύ μφωνα με ά ρθρο 15
της Κ.Υ.Α. – ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικώ ν προσφυγώ ν και των παρεμβά σεων αρχίζουν
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώ σης και λή γουν
ό ταν περά σει ολό κληρη η τελευταία ημέρα και ώ ρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σά ββατο,
ό ταν περά σει ολό κληρη η επομένη εργά σιμη ημέρα και ώ ρα 23:59:59
Για το παραδεκτό της ά σκησης της προδικαστική ς προσφυγή ς κατατίθεται παρά βολο από τον
προσφεύ γοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύ μφωνα με ό σα ορίζονται στο ά ρθρο 363 Ν.
4412/2016. Η επιστροφή του παραβό λου στον προσφεύ γοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολική ς ή
μερική ς αποδοχή ς της προσφυγή ς του, β) ό ταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλό μενη
πρά ξη ή προβαίνει στην οφειλό μενη ενέργεια πριν από την έκδοση της από φασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγή ς, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύ γοντα από την προσφυγή του έως και δέκα
(10) ημέρες από την κατά θεση της προσφυγή ς.
Η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς και η ά σκησή της κωλύ ουν τη σύ ναψη
της σύ μβασης επί ποινή ακυρό τητας, η οποία διαπιστώ νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετά από ά σκηση
προδικαστική ς προσφυγή ς, σύ μφωνα με το ά ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μό νη η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς διαδικασίας,
υπό την επιφύ λαξη χορή γησης από το Κλιμά κιο προσωρινή ς προστασίας σύ μφωνα με το ά ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017
Κατά τα λοιπά , η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς
διαδικασίας, εκτό ς αν ζητηθού ν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το ά ρθρο 366 του ν.4412/2016.
Αθή να 20/09/2021
Ο Πρό εδρος

Γεώ ργιος Στασινό ς
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