
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 2131320600 

 FAX: 210 5214666 
 

Σελίδα 1 από 6 
 

 

 Αρ. Πρωτ: 13891 

 Ημερομηνία 29/10/2020 

                                               
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

(Οδηγία 2014/24/ΕΕ) 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

 

Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.  

Ταχ. διεύθυνση: ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ  

Κωδικός NUTS:EL303  

Ταχ. κωδικός: 10436  

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιοι για πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΑΤΑΣ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΚΑΤΕΣ 

Τηλέφωνο: 2131320674/2131320652 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alatas@eetaa.gr/prakates@eetaa.gr 

Φαξ:2131320666 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eetaa.gr 

 

Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.eetaa.gr/index.php?tag=profil_agorasti_prokirixeis 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου 

Κύρια δραστηριότητα: Υποστήριξη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 

  

Εύρος της σύμβασης 

Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:71320000-7  

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών  

Σύντομη περιγραφή: Εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου 

ποδοσφαίρου δήμου Κέας» η οποία αφορά στην κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 

11Χ11 στη περιοχή Προφήτης Ηλίας στην Κέα, με κτίριο αποδυτηρίων και χώρο 

στάθμευσης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος που 

διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων από το 1980, αλλά και σε αγώνες του σχολικού 

πρωταθλήματος των Κυκλάδων που διοργανώνονται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, 

ικανοποιώντας έτσι πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων του νησιού.  

Περιλαμβάνονται οι μελέτες: Αρχιτεκτονική , Στατική και Ηλεκτρομηχανολογική για το 
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κτίριο των αποδυτηρίων, Αρχιτεκτονική ,Στατική και Ηλεκτρομηχανολογική για το χώρο 

του γηπέδου , καθώς και Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου, εργαστηριακές δοκιμές, 

Γεωτεχνική μελέτη επιχώματος, μελέτη τεχνικού έργου αντιστήριξης και περιβαλλοντική 

μελέτη (Π.Π.Δ.) 

Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 69.386,03€  

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Κωδικός NUTS για τον τόπο παράδοσης των μελετών:EL303 

 

Περιγραφή  

Περιγραφή της σύμβασης:  

Η σύμβαση, με βάση τα συμβατικά τεύχη, αναλύεται: 

1. 19.327,80€ για μελέτη κατηγορίας {21} -(Γεωτεχνικός μελέτες και έρευνες) 

2. 12.883,79€ για μελέτη κατηγορίας {8}-(Στατικές μελέτες) 

3. 5.723.01€ για μελέτη κατηγορίας {9} -(Μελέτες Η/Μ) 

4. 9.108.42€ για μελέτη κατηγορίας {7}- (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες) 

5. 3.020.95€ για μελέτη κατηγορίας {27} – (Περιβαλλοντικές μελέτες) 

6. 3.132,53€ για μελέτη κατηγορίας {10}-(Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων) 

7. 992,64€ για μελέτη κατηγορίας {16}  (Τοπογραφικές μελέτες)  

8. 6.146,52€ για μελέτη κατηγορίας {6}-(Αρχιτεκτονικές μελέτες) 

και 9.050,35€ για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 

 

Κριτήρια ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάσει την τιμή. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 8 

μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες σε ημέρες, ως ακολούθως: 

 

Μελέτη  
Ημέρες 

(ημερολογιακές) 

Υποστηρικτικές μελέτες 
Πρόγραμμα εκτέλεσης 
γεωτεχνικών ερευνών 

10 
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Υποστηρικτικές μελέτες 
Εκτέλεση γεωτεχνικών 
ερευνών/τοπογραφική 

αποτύπωση 

25 

Οριστική μελέτη γηπέδου 
Αρχιτεκτονική μελέτη/ ΗΜ 

μελέτη/ Συγκοινωνιακή 
45 

Περιβαλλοντική μελέτη ΠΠΔ 20 

Γεωτεχνική μελέτη 
Γεωτεχνική μελέτη 

επιχώματος/ Μελέτη 
αντιστήριξης 

30 

Μελέτη εφαρμογής 
κτηρίου αποδυτηρίων 

Αρχιτεκτονική μελέτη/ 
Στατική μελέτη/ ΗΜ μελέτη 

/ΚΕΝΑΚ 

45 

Τεύχη δημοπράτησης 
/ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 
15 

 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα σε  190 ημέρες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του 

Ν.4412/2016.  

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο 

σημείο 1 παραπάνω και στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

• κράτος-μέλος της Ένωσης, 

• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

• 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 

• 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 αναλυτικής 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. 
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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 παρούσας. Οι 

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. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Απαιτήσεις Στελέχωσης 

Για κάθε έναν οικονομικό φορέα που συμμετέχει, είτε ως μεμονωμένος προσφέρων, είτε 

ως μέλος ένωσης, απαιτείται κατ’ ελάχιστον να διαθέτει στελεχικό δυναμικό με εμπειρία 

στην αντίστοιχη κατηγορία μελέτης της παρ.12.1, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως 

εξής: 

1 Για την κατηγορία μελέτης {21}-( Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) απαιτείται 
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

2 Για την κατηγορία μελέτης {8} -(Στατικές μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) 
μελετητής 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

3 Για την κατηγορία μελέτης {9} -(μελέτες μηχανολογικές ,ηλεκτρολογικές , 
ηλεκτρονικές) απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας στην εν 
λόγω κατηγορία. 

4 Για την κατηγορία μελέτης {7} -(Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες) απαιτείται 
τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

5 Για την κατηγορία μελέτης {27}- (περιβαλλοντικές μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον 
ένας (1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

6 Για την κατηγορία μελέτης {10}- (μελέτες Οδοποιίας) απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) 
μελετητής 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

7 Για την κατηγορία μελέτης {16}- (μελέτες τοπογραφίας) απαιτείται τουλάχιστον ένας 
(1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

8 Για την κατηγορία μελέτης {6}- (Αρχιτεκτονικές μελέτες) απαιτείται τουλάχιστον ένας 
(1) μελετητής 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. 

 

Περιγραφή διαδικασίας 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

A/A Διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : 93458 

20PROC007578165 2020-11-03

ΑΔΑ: ΩΡΗΜ465ΖΩ5-ΧΟΤ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 2131320600 

 FAX: 210 5214666 
 

Σελίδα 5 από 6 
 

 

 

Διοικητικές πληροφορίες 

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και 

τοπική ώρα: 15:00. 

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές: Ελληνική. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σε μήνες: 8 μήνες από την 

αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Ημερομηνία: 27/11/2020, ημέρα 

Παρασκευή και  τοπική ώρα: 10:00. 

Τόπος: Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης 

προσφορών: Επιτροπή διαγωνισμού που θα αποτελείται από δύο (2) μέλη κληρωθέντα 

από το ΜΗΜΕΔ και ένα (1) από το Τ.Ε.Ε.  

 

Διαδικασίες προσφυγής 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 – 198 (5ος Όροφος),  

Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης,  

Ταχ. κωδικός: 182 33,  

Χώρα: Ελλάδα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  

Τηλέφωνο: 213 2141 216 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr  

Φαξ: 213 2141 229  

Υποβολή προσφυγών 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, 

κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
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επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.117384/26-10-2017 

Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του 

ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της 

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

 

 Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 3/11/2020 

 

  

Για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

                                                           Άδωνις Ιορδανίδης  

Εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

 

APOSTOLOS
ALATAS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
APOSTOLOS
ALATAS
Ημερομηνία:
2020.11.03
10:15:38 EET
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