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1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ  &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ  Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε.)  
Οδός Ωρωπού 156, ΤΚ 111 46, Κωδικός NUTS EL303  
  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:    
«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΚΑΝΤΖΑΣ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΔΠΛΥ)», Κωδικός Μελέτης: Μ-203, εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων εννέα χιλιάδων 
σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (409.042,74 €) (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται σε : 
i. 263.587,32 € για μελέτη κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων 
  (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων» 
ii. 10.702,50 €  για μελέτη κατηγορίας 9 «Μελέτες Μηχανολογικές- Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές»  
iii. 39.564,62 € για μελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτες τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές,     

Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)» 
iv. 36.824,17 € για μελέτη κατηγορίας 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» 
v. 5.010,74 € για μελέτη κατηγορίας 8 «Στατικές μελέτες (Μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και 

μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)» 
και 53.353,40 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 
Κωδικοί CPV: 71322200-3 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 
                         71321000-4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΕ ΚΤΙΡΙΩΝ  
                         71351810-4 – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
                         71351100-4 – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΡΟΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
                         71327000-6 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ 
Κωδικός NUTS EL305 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση Οριστικής μελέτης έργων μεταφοράς (βαρυτικών - καταθλιπτικών 
αγωγών και τριών αντλιοστασίων) και δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Κάντζας 
(Λεονταρίου) και λοιπών περιοχών Δήμου Παλλήνης νότια της Δυτικής Περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού 
(ΔΠΛΥ). Η σύμβαση περιλαμβάνει: τη σύνταξη υδραυλικής μελέτης, μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 
τοπογραφικές εργασίες, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, στατική μελέτη αντλιοστασίων ακαθάρτων, σύνταξη 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) & Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.  
 
2. 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, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ www.eydap.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07.04.2021, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά  με 
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 13.04.2021. 
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3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19.04.2021, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 23.04.2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

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. 
Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 
Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 
Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο Μ 203 -95 του ΤΚΠΥΣ. 
Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  
Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο 
αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες 
να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
4.   Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε 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) σε 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 της 
Διακήρυξης και των σημείων 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. 
 
Κριτήρια επιλογής : 
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι  προσφέροντες 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 

τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 

Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της Διακήρυξης. Οι 
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προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Αναφορικά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν : 

- τις τρείς (3) τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις (2019,2018,2017), ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο 

εργασιών 100.000,00€  ευρώ από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση ένωσης το παραπάνω μπορεί να προκύπτουν συνολικά από ένα ή περισσότερους (αθροιστικά) 

οικονομικούς φορείς της ένωσης.   

 
Αναφορικά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
(α) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει ως προς την απαίτηση στελέχωσης της ομάδας του έργου, τα 
επαγγελματικά προσόντα των απαιτούμενων για τη άρτια εκτέλεση της παρούσας μελέτης που ορίζονται σε 
αντιστοιχία με την προεκτίμηση αμοιβής ως ακολούθως: 
i. Για την κατηγορία 13  - Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων: ένα (1) τουλάχιστον 
μηχανικό 12 ετούς εμπειρίας , ο οποίος θα εκτελεί και χρέη συντονιστή. 
ii. Για την κατηγορία 09 - Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές –Ηλεκτρονικές μελέτες: ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 
4ετούς εμπειρίας.  
iii. Για την κατηγορία 16 – Μελέτες Τοπογραφίας: ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 4ετούς εμπειρίας. 
iv. Για την κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες: ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 4ετούς εμπειρίας. 
v.  Για την κατηγορία 08 – Στατικές μελέτες: ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 4ετούς εμπειρίας. 
 
 (β) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης παρόμοιων μελετών. Ως 
παρόμοιες μελέτες νοούνται, για την κατηγορία 13 να έχει εκπονήσει μία τουλάχιστον Οριστική υδραυλική 
μελέτη αποχέτευσης (όμβρια ή/και ακάθαρτα) δικτύου συνολικού μήκους 20 χλμ. τουλάχιστον, που να 
περιλαμβάνει και ένα αντλιοστάσιο αποχέτευσης, στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης ή στα πλαίσια σύμβασης 
υπηρεσιών συμβούλου, την τελευταία 10ετία (δηλαδή μελέτες που εγκρίθηκαν ή / και παραλήφθηκαν 
αρμοδίως, από το 2011 και μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού). 
Σε περίπτωση ένωσης η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 
 
Αναφορικά στα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για τη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ σχετική 
πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο.   
Σε περίπτωση ένωσης, αρκεί ο ένας εκ των εταίρων να διαθέτει το ζητούμενο πρότυπο υπό την προϋπόθεση ότι 
θα είναι αυτός που θα αναλάβει τον συντονισμό της ένωσης και την επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα. 
 
 
Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς: 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
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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, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 21 της 
Διακήρυξης.  
  
5. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού  8.180,85 € . 
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, ήτοι μέχρι 21.03.2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο 
αναθέτων φορέας 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. 
 
6. Η σύμβαση της μελέτης με κωδικό Μ - 203 θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16)), Κωδικός Πράξης MIS – ΟΠΣ 5060322  και από πιστώσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
(εγκεκριμένοι  Προϋπολογισμοί 2020 και 2021 ΕΥΔΑΠ ΑΕ) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί αφορά ένα 
λειτουργικό ενιαίο σύνολο. 
 
7. Τα θέματα που αφορούν «Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία» καθορίζονται στο 
άρθρο 6 της Διακήρυξης. 
 
8.  Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 20 εβδομάδες και η συνολική 
προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, βάσει του συμβατικού προγράμματος μελετών - 
χρονοδιαγράμματος ορίζεται σε 28 εβδομάδες  από την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Ο αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο 
χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  
 

 
ΑΘΗΝΑ …. /03/2021 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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