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    Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 

Θήβα, 10-03-2023       

Αριθ. Πρωτ.: 662 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 

Για την ανάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο 
 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ως Βασικού Μελετητή για το Υποέργο 1: "Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης της 
ΔΕΥΑΘ για την Αλυκή Δήμου Θηβαίων (Φάση Α’)"» που αφορά τη πράξη με τίτλο «Βελτίωση υδροδότησης των 

οικισμών της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων από την ΔΕΥΑΘ» προϋπολογισμού : 23.064,00 € με Φ.Π.Α [CPV: 
71350000-6 (Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα)]. 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 123 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-8-2016). 
 

2. Τον ορισμό του Βασικού μελετητή ενός έργου, που είναι ο ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης το μέλος ή τα μέλη της 
αναδόχου ένωσης σύμβασης μελέτης έργου ο οποίος εκπόνησε την «κύρια» μελέτη και της «Κύριας» μελέτης που είναι η 
μελέτη που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο τον σχεδιασμό του έργου, καθώς και τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 
147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
όπως ισχύει: 
2.1. Την παρ. 7 του άρθρου 136 «Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη» του Ν. 4412/2016  σύμφωνα με την οποία «Μετά την 

έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές θα μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές 
στην εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 και στην παρ. 6 του άρθρου 188.». 

2.2. Το άρθρο 144 «Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη» σύμφωνα με το οποίο 
«Όταν η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποιεί 
εγγράφως τον μελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει μελετήσει και για κάθε τροποποίηση της 
μελέτης.  

2.3. Την παρ. 6 του άρθρου 188 «Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας» του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με 
την οποία «Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί 
Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την 
εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο 
πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.» και 

2.4. Την Υπ. Αποφ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 4203/25-09-2018) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της 
σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο 
συναφές με τα ανωτέρω θέμα». 
 

3. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-
2010).  
 

4. Τη με Α.Π. 21195/17-06-2021 (ΑΔΑ:Ρ0Ξ746ΜΤΛ6-ΨΣ7) απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών, ένταξης της Πράξης με 
τίτλο «Βελτίωση υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Θίσβης του Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», της οποίας αποτελεί Υποέργο 1 το έργο με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Αλυκή 
Δήμου Θηβαίων». 

 
5. Την ανάγκη να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. 

ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 4203/25.09.2018) για την σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών Βασικού 
Μελετητή κατά την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης του έργου και ειδικότερα:  
5.1. Την παρ.1 του άρθρου 4ΙΙ αυτής, σύμφωνα με την οποία: «η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου – μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης, με ανάρτηση 
της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής». 

5.2. Την παρ.2 του άρθρου 4ΙΙ αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής». 
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5.3. Την παρ.3 του άρθρου 4ΙΙ αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή 
διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής 
ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, έναν από τους οποίους ορίζει 
ως πρόεδρο.» 

5.4. Την παρ.3 του άρθρου 4Ι αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η υποχρέωση του αρχικού μελετητή για τη σύναψη 
σύμβασης βασικού μελετητή, παύει να ισχύει, εφόσον δεν έχει γίνει έναρξη της διαδικασίας της σύναψης της σύμβασης 
του έργου το οποίο μελετήθηκε με την προαναφερόμενη μελέτη ή τμήματος αυτού, όπως ορίζεται στα άρθρα 61 και 
120 του ν. 4412/2016, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έγκρισης της μελέτης κατά το άρθρο 189 του ν. 
4412/2016.» 

5.5. Την παρ.4 του άρθρου 4Ι αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή 
εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του Έργου στον ανάδοχο. Σε 
κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την υπογραφή της 
σύμβασης του έργου». 

5.6. Την παρ.2 του άρθρου 9 αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων άνω 
των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1% της αξίας της σύμβασης του έργου και για τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας 
της σύμβασης του έργου και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.» 

5.7. Την παρ.4 του άρθρου 9 αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει τις 
πιστώσεις κατασκευής του έργου». 
 

6. Την με αριθ. 27/28-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΟΕΟΡΤΘ-ΓΝΣ) Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΘ με τίτλο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ (ΦΑΣΗ Α’)"» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΘ», ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. 

 
Προσκαλείται 

 
Ο οικονομικός φορέας «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» (δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.) Βασικός Μελετητής της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Αλυκή Δήμου Θηβαίων»,  
 
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες 
Τεχνικού Συμβούλου ως Βασικού Μελετητή για το Υποέργο 1: "Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Αλυκή Δήμου 
Θηβαίων (Φάση Α’)"». 
 
Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την με αρ. 27/28-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΟΕΟΡΤΘ-ΓΝΣ) Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΘ 
θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» 
(δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.) την Τρίτη, 21-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ. 
 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα και Βασικού Μελετητή «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» θα κατατεθεί εντός δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, στα γραφεία του αναθέτοντος φορέα (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) που βρίσκονται 
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας, στην Δ/νση: Θέση Χοροβοϊβόδα, Τ.Κ. 32200 - Θήβα, σύμφωνα με το άρθρο 
4, εδάφιο ΙΙ, παρ.1 της Υπουργικής Αποφάσεως.  
Η προσφορά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του 
άρθρου 73, παρ.1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.  
 
Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 
1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016. 
Στο εν λόγω έργο (έργο κάτω των ορίων), δεδομένης της αξίας της σύμβασης και τον ορισμό της αμοιβής στο 1,5% της αξίας 
της σύμβασης, η προεκτιμώμενη αμοιβή του βασικού συμβούλου έχει ως ακολούθως:  
«Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Αλυκή Δήμου Θηβαίων (Φάση Α’)» αξίας 1.240.594,23 €.  
1.240.594,23 € Χ 1,5% = 18.608,91 € με στρογγυλοποίηση 18.600,00 €.   
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του βασικού μελετητή είναι 18.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 4.464,00 € 
και συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.064,00 €.  

 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ ( διαδικτυακή πύλη www.deyathivas.gr) και συγκεκριμένα στη 
θέση [Νέα / Διαγωνισμοί] και θα κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
 
 

Για την ΔΕΥΑ Θήβας 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 
 

Κωνσταντίνος Βόλης 
 
 
 

Συνημμένα: 
 Φάκελος εγγράφων σύμβασης τεχνικής υπηρεσίας 1ΤΥ/2023. 
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