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ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα δηαπξαγκάηεπζε αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ – 

κειεηεηή ζην Τπνέξγν 3 «Καηαζθεπή εμσηεξηθψλ αγσγψλ χδξεπζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθηζκνχ ηίβνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απνιισλίαο Γήκνπ 

Βφιβεο» ηνπ Έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ 

ΤΓΡΑΓΩΓΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΤΓΡΔΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΓΤΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ» 

ΧΔΣ.: α) Η  αξηζ. 432/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (ΑΓΑ: 

9ΦΥ0Ω9Ω-ΞΣΗ) πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο 

  β) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/ Α'/2016): «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 188 

  γ) Η αξηζ. ΓΝβ/92783π.ε./ΦΝ466 Τ.Α. ΤΠΟΜΔ (ΦΔΚ 4203/Β/25-09-2018) «Καζνξηζκφο 

θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ βαζηθψλ κειεηεηψλ σο Σερληθψλ πκβνχισλ -

Μειεηεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνγξάθεηαη κε ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ ζέκα» 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 188 παξ. 6 (ζρ. β), πεξί ππνρξεψζεσλ 

ηνπ αλαδφρνπ θαη πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

«Μεηά ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νη βαζηθνί κειεηεηέο κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά 

σο Σερληθνί χκβνπινη - Μειεηεηέο ζηελ εθηέιεζε απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηα θαζήθνληα 

θαη ηηο  αξκνδηφηεηεο ησλ βαζηθψλ κειεηεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην πεξηερφκελν 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεηαη κε ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ ζέκα.» 

2. Σν άξζξν 4.ΙΙ, παξ.1, 2 θαη 3 ηεο αξηζ. ΓΝβ/92783π.ε./ΦΝ466 Τ.Α. ΤΠΟΜΔ (ζρ. γ), ζχκθσλα 

κε ην νπνίν:  

mailto:tagres@gmail.com


«1. Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ-κειεηεηή δηεμάγεηαη κε 

ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, κε αλάξηεζε ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

2. Η ζρεηηθή πξφζθιεζε αλαξηάηαη γηα δέθα εκέξεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. 

3. Η αλαζέηνπζα αξρή ζπγθξνηεί ηξηκειή επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο ρξήζε ηνπ 

ΜΗΜΔΓ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο 

πξντζηακέλεο αξρήο ή ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, έλαλ απφ 

ηνπο νπνίνπο νξίδεη σο πξφεδξν.» 

3. Σν άξζξν 4.Ι, παξ. 4 θαη 5 ηεο αξηζ. ΓΝβ/92783π.ε./ΦΝ466 Τ.Α. ΤΠΟΜΔ (ζρ. γ), ζχκθσλα κε 

ην νπνίν:  

«4. Η δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ βαζηθνχ κειεηεηή εθθηλεί κεηά ηελ έθδνζε θαη 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ αλάδνρν. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ βαζηθνχ κειεηεηή γίλεηαη ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

5. Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ βαζηθνχ κειεηεηή σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ 

δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη δελ πξνζθνκίδεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο. …» 

4. Σν άξζξν 9 παξ.4 ηεο αξηζ. ΓΝβ/92783π.ε./ΦΝ466 Τ.Α. ΤΠΟΜΔ (ζρ. γ), ζχκθσλα κε ην νπνίν:  

«4. Η ακνηβή ηεο ζχκβαζεο ηνπ βαζηθνχ κειεηεηή βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ.». Με ηελ αξηζ. 536/2022 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. πξνβιέθζεθε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2023 ν θσδηθφο 41.00.00.17 «Ακνηβή ηερληθνχ ζπκβνχινπ 

(ηίβνο) Τπνέξγνπ 9», ηνλ νπνίν ζα βαξχλεη ε ακνηβή ηεο ζχκβαζεο ηνπ βαζηθνχ κειεηεηή ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζέκαηνο,  

5. Σελ αξηζ. 432/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλαηέζεθε ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

λα πξνβεί ζε πξφζθιεζε ηνπ βαζηθνχ κειεηεηή ηεο κειέηεο γηα δηαπξαγκάηεπζε, κε ηε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, κε αλάξηεζε ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα δέθα εκέξεο, 

6. Σελ κε αξ. πξση. 19404/14.10.22 χκβαζε (ΑΓΑΜ: 22SYMV011435662 2022-10-17) κεηαμχ 

Γήκνπ Βφιβεο θαη Γ.Δ.Τ.Α.Β. κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ «ΠΑΝΣΔΛΙΓΗ ΒΑΙΛΔΙΟ ηνπ ΙΩΑΝΝΗ», 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή εμσηεξηθψλ αγσγψλ χδξεπζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθηζκνχ ηίβνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απνιισλίαο Γήκνπ 

Βφιβεο», πνζνχ 156.088,50 € (Φ.Π.Α. 0%), κε πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 270 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ απφ 25/01/2023 

έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ κειεηεηή γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε αξ. πξση. 

1267/25-01-23, 

7. Σελ απφ 06-12-2019 Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 κεηαμχ Γήκνπ 

Βφιβεο θαη ΓΔΤΑΒ γηα ηελ Πξάμε «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΚΑΙ 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΤΓΡΑΓΩΓΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΜΑΓΤΣΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΓΗΜΟΤ 

ΒΟΛΒΗ», 

8. Σν κε αξ. πξση. 1848/29-3-2022 αίηεκα ηεο ΓΔΤΑΒ ζρεηηθά κε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

Σερληθνχ Γειηίνπ Έξγνπ ηεο Πξάμεο «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΚΑΙ 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΤΓΡΑΓΩΓΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΤΓΡΔΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΓΤΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΓΗΜΟΤ 

ΒΟΛΒΗ», ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, αθνξνχζε θαη ηελ πξνζζήθε 3 ππνέξγσλ βαζηθνχ κειεηεηή 



ρσξίο λα απμάλεηαη ην πνζφ έληαμεο (αξρηθά ηα πνζά πεξηιακβάλνληαλ ζηα ηερληθά έξγα θαη κε 

ηελ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηνπο), 

9. Σν απφ 03-08-2022 ειεθηξνληθφ κήλπκα ππαιιήινπ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη 

Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΓΔ ΤΠΔ), κε ην νπνίν ελεκέξσζε ην Γήκν Βφιβεο 

θαη ηε ΓΔΤΑΒ φηη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ‘’Αληψλεο Σξίηζεο’’ ζηελ 

18ε πλεδξίαζή ηεο ζηηο 27/07/2022, έδσζε κε ην Πξαθηηθφ 16 ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ΣΓΔ. 

 
ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΑΙ 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο Σαγρές Γ. Νικόλαος, βαζηθφο κειεηεηήο ηεο κειέηεο «Καηαζθεπή 

εμσηεξηθψλ αγσγψλ χδξεπζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθηζκνχ ηίβνπ 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απνιισλίαο Γήκνπ Βφιβεο» ηνπ νκψλπκνπ έξγνπ, ζε διαδικαζία 

διαπραγμάηεσζης τωρίς προηγούμενη δημοζίεσζη, με ανάρηηζη ζτεηικής πρόζκληζης 

ζηην ιζηοζελίδα ηης αναθέηοσζας αρτής, πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ζχκβαζε ζχκθσλα κε 

ηελ αξηζ. ΓΝβ/92783π.ε./ΦΝ466 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΟΜΔ (ΦΔΚ 4203/Β/25-09-2018), ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 188 παξ. 6 ηνπ Ν.4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 123 παξ. 3 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, σο Σερληθφο χκβνπινο – Μειεηεηήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή 

εμσηεξηθψλ αγσγψλ χδξεπζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πδξεπηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθηζκνχ ηίβνπ 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απνιισλίαο Γήκνπ Βφιβεο», καηαθέηονηας προζθορά ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4.ΙΙ παξ. 4 ηεο αξηζ. ΓΝβ/92783π.ε./ΦΝ466 Τ.Α. ΤΠΟΜΔ. 

Η επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο ζα ζπλεδξηάζεη ηελ Παραζκεσή 10/02/2023 και ώρα 11:00 

π.μ. ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (θηίξην Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ, 

1νο φξνθνο, Οδφο Αξβαληηνρσξίνπ, Σ.Κ. 570 14, ηαπξφο). 

Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη θαη΄ειάρηζην ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 θαη 2, ηελ θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 

θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Η ακνηβή νξίδεηαη γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Ν.4412/2016 ρακειφηεξε ή ίζε κε ην 1,5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ (156.088,50 € κε 

Φ.Π.Α. 0%) θαη ζε θάζε πεξίπησζε θάησ ησλ νξίσλ ησλ παξ. β θαη γ ηνπ αξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζα παξακείλεη αλαξηεκέλε ηνπιάρηζηνλ 

γηα 10 εκέξεο. 

 
 
 

Η Αλ. Πξντζηακέλε 
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  

Γήκνπ Βφιβεο 
 
 
 

Αλδξηαλή Γηαιίδνπ 
ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 


