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ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

		 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΚΑΕ: 9769.02.034) 

  Προεκτιμώμενη αμοιβή  
(προ Φ.Π.Α. 24%): 

 
999.288,78 € 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή 

διαδικασία, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 
999.288,78 € (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016 και 
τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 
 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στα έγγραφα  της 
σύμβασης από τις 16/10/2017 στην ιστοσελίδα www.patt.gov.gr. Το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής: Λεωφόρος Συγγρού 80-88, ΤΚ 11741, Αθήνα – Τηλ. 213-2065313 μέχρι και 
την 17-11-2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
και ταχυδρομικά, εφόσον το ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 
αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

 
3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι  έως την 14/11/2017,  η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά  δικαιολογητικά,  το αργότερο 
έως  την 17/11/2017.  

 
4. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ανδρέου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής, οδός Λεωφ. Συγγρού 80-88, ΤΚ 11741, τηλ.213-2065313 fax 213-2065003, 
κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην 
ελληνική γλώσσα.  

 
6. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 999.288,78 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις 

προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 
86.317,66 €  για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη ) 
36.869,71 €  για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική Μελέτη) 
127.239,47 €  για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική Μελέτη ) 
413.357,53 €  για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική Μελέτη ) 
68.571,00 €  για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατική Μελέτη) 
91.044,90 €  για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη) 

  36.038,83 €  για Τεύχη Δημοπράτησης 
  9.507,66 €  για Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ 

& 130.342,01 €  για απρόβλεπτες δαπάνες. 
 
7. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Αττική (κωδικός NUTS: EL3), Δήμος Κηφισιάς / Βόρειος Τομέας 

Αθηνών (κωδικός NUTS: EL301). 

http://www.patt.gov.gr/
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8. Κωδικός CPV αντικειμένου μελέτης: 71322200-1. 

 
9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εκπόνηση μελετών των ζητούμενων κατηγοριών 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 σχετικής 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. 

 
10. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανότητα ως εξής: 

 Για την κατηγορία μελέτης 16: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας. 
 Για την κατηγορία μελέτης 20: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας. 
 Για την κατηγορία μελέτης 21: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας. 
 Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) 
μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω 
κατηγορία. 

 Για την κατηγορία μελέτης 08: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας. 
 Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας. 

 
11. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:  

Α) Για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα οι κατηγορίες πτυχίων μελετών που 
απαιτούνται για κάθε κατηγορία μελέτης της σύμβασης που θα συναφθεί, η καλούμενη τάξη κάθε 
πτυχίου, είναι η εξής: 

 στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο τάξεως Β’ και άνω. 
 στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχίο τάξεως Β’ και άνω. 
 στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχίο τάξεως Γ’ και άνω. 
 στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξεως Δ’ και άνω. 
 στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχίο τάξεως Γ’ και άνω. 
 στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξεως Β’ και άνω. 

Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής διακήρυξης. 

 
12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι 
Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων. 

 
13. Οι προσφορές θα ισχύουν για ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΜΗΝΕΣ μήνες από την ημέρα λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. 
 
14. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού Δεκαεννέα 

ΑΔΑ: 786Ε7Λ7-8ΚΤ



3

 

 

χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα πέντε ευρώ και Εβδομήντα οκτώ λεπτών (19.985,78 €). Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος των 
προσφορών. 

 
15. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων, το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής Μελέτης (Φάκελος του 

Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία -ήτοι το Τμήμα 
Υδραυλικών έργων, Λιμενικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής- και 
εγκρίθηκαν :  Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων, το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής Μελέτης 
(Φάκελος του Έργου) και η Ε.Σ.Υ. με την υπ. αρ. 199831/2017 Απόφαση της ΔΤΕΠΑ  Η Διακήρυξη, 
η Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς με την υπ. αρ. 2592/2017 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

 
16. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9769.02.034). 
 
17. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ  

ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (24)  μήνες  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού.  Ο  καθαρός  χρόνος 
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε ΔΕΚΑΕΞΙ (16) μήνες. 

 
18. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
 

 
Σημείωση:  Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 10/10/2017  (Αρ. προκήρυξης 2017/S 196-403924). 
Επίσης το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 13/10/2017 
(Κωδικός ΑΔΑΜ: 17PROC002085488 ) 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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