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ΔΛΛΗΝΙΚΗ      ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        

ΠΔΡΙΦ.  ΣΔΡΔΑ   ΔΛΛΑΓΑ                                   

ΓΔΝΙΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤ-                                              

ΞΙΑΚΟΤ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ                                         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ                                                                                      

ΠΔΡΙΦΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ   ΒΟΙΩΣΙΑ                                                                                         

ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΤΜΒΑΗ ΜΔΛΔΣΗ 
ΚΑΣΑ ΣΟ Ν. 4412/2016 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

1/. Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 

πξνθεξύζζεη αλνηθην δηαγσληζκό γηα ηελ ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν  

“ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΩΠΟΤ ΠOTAMOY ΚΑΙ AΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

– ΤΠΟΔΡΓΟ 1”  κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή 328.695,47 €  (ρσξίο ΦΠΑ). 
 
Η κειέηε ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο κειεηώλ: 
 

CPV ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΟ ΜΔΛΔΣΗ 
Πξνεθηηκώκελε 

ακνηβή (€) 

71351000-3 20 

                   
ΓΔΩΛΟΓΙΚΑ  
 

 
119.286,79 € 

71351000-3 21 
                   
ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΑ  

 
59.167,61 € 

         
        71351000-3 

18 ή 27 

ΥΗΜΙΚΟΣΔΥΝΙΚΑ      
           ή  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ  
 

 
107.367,75 € 

  ΤΝΟΛΟΝ 285.822,15 

  ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (15%) 42.873,23 

  ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΤΜΒΑΗ 

328.695,47 

    

 
2/. Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(www.pste.gov.gr) 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα παξαιάβνπλ ην αξηζκεκέλν έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο κόλν από ηελ έδξα ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Δξγσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθεο Δλόηεηαο Βνησηίαο Φίισλνο 35-39, ΛΙΒΑΓΔΙΑ  κέρξη ηηο 18-11-
2017. Σν αξηζκεκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  παξέρεηαη δσξεάλ.      
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ, εθ’ όζνλ ην επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηελ 
παξαιαβή ησλ ινηπώλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ζε έληππε κνξθή. Η παξαιαβή απηή 
ζα γίλεηαη κόλνλ από ηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κέρξη ηηο 18-11-
2017.  Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο, νη ελδηαθεξόκελνη 
θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 20 ΔΤΡΩ, εθηόο 
αλ ν ελδηαθεξόκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή 
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απηώλ. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ αθόκα, λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζύκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Βνησηίαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο. Μπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηώλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 
ηαρπδξνκηθά, εθόζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξώην εδάθην δαπάλεο θαη ηε 
δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα 
δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθώλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ 
κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζύλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο 
ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 
 
3/. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2261350240, FAX επηθνηλσλίαο 22613-50239,  (email :  
dte-vio@pste.gov.gr) 
 
4/. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ έρεη νξηζηεί 
ε  23 -11-2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00. Η επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γηλεη 
ζύκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζώο θαη ηνπ 
άξζξνπ 86 ηνπ ηδίνπ λόκνπ. 
 
5/. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί 
 
 

α) νηθνλνκηθνί θνξείο, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία – ζύκπξαμε, εγγεγξακκέλνη 
ζηα κεηξώα Μειεηεηώλ-Δηαηξεηώλ Μειεηώλ, πνπ θαιύπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη 
ηάμεηο ηεο κειέηεο: 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 
ΔΛΑΥΙΣΗ 

ΣΑΞΗ 
ΠΣΤΥΙΟΤ 

 

20 
                   ΓΔΩΛΟΓΙΚΑ  
 

Γ΄ θαη άλσ 

21 
                   ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΑ  
 

Γ΄ θαη άλσ 

18 ή 27 

ΥΗΜΙΚΟΣΔΥΝΙΚΑ ή  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ  
 

Γ΄ θαη άλσ 

 
 

β) Οηθνλνκηθνί θνξείο πνπ πξνέξρεηαη από ρώξεο - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ., ή 
ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. 
πνπ ηεξνύλ αληίζηνηρα κεηξώα, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α' θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο κειεηώλ 
αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ή 

 
γ) νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ 
δελ ηεξνύλ κεηξώα ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξώζεη 
ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ, 
είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Δπαγγεικαηηθά/ Δκπνξηθά Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ 
ηεο νδεγίαο 2004/18 ΔΚ ή ζηα αληίζηνηρα κεηξώα ησλ ρσξώλ ηνπο, θαη δηαζέηνπλ 
γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη από ηελ εγγξαθή ζην Μεηξών 
Μειεηεηώλ – Δηαηξεηώλ / Γξαθείσλ Μειεηώλ, δειαδή ζηειερηθό δπλακηθό κε 
εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05 

6/. Καηά ηε θάζε ειέγρνπ ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ζα δηελεξγεζεί επίζεο 
έιεγρνο ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο κε βάζε ην αθόινπζν 
θξηηήξην επηινγήο (Άξζξν 19 ηεο Γηαθήξπμεο): 
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           Κάζε δηαγσληδόκελνο πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο 
Γηαθήξπμεο, νθείιεη λα δηαζέηεη, ΠΡΟΚΔΙΜΔΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 27 ή 
18, επηπιένλ θαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα θαηά ηα 
δηαιακβαλόκελα ζην παξόλ άξζξν. Η εηδηθή ηερληθή ηθαλόηεηα 
απνδεηθλύεηαη: 

  α)  Από ηελ εθπόλεζε παξόκνησλ κε ηελ ππό αλάζεζε κειεηώλ, νη νπνίεο 
εθηειέζζεθαλ κε ζπκβάζεηο ηνπ ππνςήθηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, 
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 
Ωο παξόκνηεο κειέηεο λννύληαη ηα παξαθάησ είδε κειεηώλ, γηα ηελ 

θαηεγνξία 27 ή 18: 

- Μειέηεο απνξξύπαλζεο πδάησλ ή εδαθώλ 
- Μειέηεο απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ πεξηνρώλ. 

β) Από ηελ δηάζεζε ηνπ παξαθάησ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 

πεξηιεθζεί αληίζηνηρα θαη ζηελ «νκάδα κειέηεο» ηνπ Φαθέινπ Σερληθήο 

Πξνζθνξάο: 

αα Σνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή δσδεθαεηνύο (12εηνύο) εκπεηξίαο ζηελ 

θαηεγνξία κειέηεο 20. 

ββ Σνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή δσδεθαεηνύο (12εηνύο) εκπεηξίαο ζηελ 

θαηεγνξία κειέηεο 21. 

γγ. Σνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή δσδεθαεηνύο (12εηνύο) εκπεηξίαο ζηελ 

θαηεγνξία κειέηεο 18 ή ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 27. 

  
7/. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο είλαη είθνζη πέληε (25) κήλεο. 
 
8/. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό  απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο, . πνζνύ  έμη ρηιηάδεο πεληαθόζηα εβδνκήληα ηξία επξώ   (6.573,00 €). 
Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη δέθα ηξείο (13) κήλεο. 
 
9/. Η ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από ΑΜΠ 066, ΚΩΓ./MIS: 2015ΜΠ06600002.                             

 
10/. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο ή ηνπ 
θόζηνπο κε ρξήζε πξνζέγγηζεο θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο. 
 
10/. Η  Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ  εγθξίζεθαλ 
από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή πνπ είλαη ε Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ,κε ηελ ππ.αξ. 1809/25-9-2017 Απόθαζε . Σν απνηέιεζκα ηεο 
δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή  ηεο Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο. 
 
                                                                          
                                                                  Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
                                                                                                 
 
 
                                                                      ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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