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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Συνοπτικό 

Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάθεση 

της σύμβασης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρέματος Σέχρι Ρ2 Κ. Μαρκοπούλου 

Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», με προεκτιμώμενη 

αμοιβή 59.575,37 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)  

2. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 71320.000-7.  

3. Επωνυμία και Διευθύνσεις: Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής  Αττικής 

Οδός                                              : 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος / Παλλήνη 

Ταχ.Κωδ. : 153 51 

Τηλ. : 2132005333, 5330 

E-mail            : dtechikon.anat@patt.gov.gr 

Πληροφορίες : κος Ψαρομιχαλάκης Γεώργιος 

4. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:  

α) κατηγορία 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων, με προεκτιμώμενη αμοιβή 

25.900,03 €,  

β) κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 25.904,64 €,  

Απρόβλεπτες δαπάνες 7.770,70 €  

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής όπως ορίζεται 

στη Διακήρυξη. 

6. Τα έγγραφα της σύμβασης, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (http://www.patt.gov.gr/site/(Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-

Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων), πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το 
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οποίο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής μέχρι την 03/03/2021 και ώρα 14:00.  

7. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 

05/03/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.  

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

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13: Μελέτες 

Υδραυλικών Έργων και 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες. 

9. Οι προσφέροντες απαιτείται να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής:  

- Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

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 στις κατηγορίες μελετών 13 (μελέτες Υδραυλικών 

έργων) και 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες). 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  

Κάθε προσφέρων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει: Ελάχιστο ετήσιο 

κύκλο εργασιών, για τις τρείς (3) τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, 

τουλάχιστον ίσο με 50.000,00 ευρώ.  

- Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

 (α) Απαιτήσεις στελέχωσης 

Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία, πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους 

πόρους ως εξής: 

- Για την κατηγορία 13 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς 

εμπειρίας 

- Για την κατηγορία 27 απαιτείται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς 

εμπειρίας 

(β) Απαιτήσεις εμπειρίας: 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία:  

(β.1) στην κατηγορία 13: Να έχει εκπονήσει με συμβάσεις Δημοσίου τομέα ως 

Ανάδοχος την τελευταία 3ετία μία (1) τουλάχιστον μελέτη οριοθέτησης ρέματος 

(ποταμού ή χειμάρρου), σε συνεχές μήκος μεγαλύτερο ή ίσο του 1,0 χιλιομέτρου, η 

οποία να έχει εγκριθεί και να έχει εκδοθεί ΦΕΚ επικύρωσης καθορισμού 

οριογραμμών. 
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(β.2) στην κατηγορία 27: Να έχει εκπονήσει με συμβάσεις Δημοσίου τομέα ως 

Ανάδοχος την τελευταία 5ετία μία (1) τουλάχιστον μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων αντιπλημμυρικών έργων ρέματος μήκους 1,0 χλμ και παροχής 

σχεδιασμού ίσης ή μεγαλύτερης των 50μ3/δλ για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, η 

οποία να έχει εγκριθεί και να έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ. 

- Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Κάθε προσφέρων πρέπει να εφαρμόζει στο πεδίο εκπόνησης μελετών 

πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή 

ισοδύναμο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και σύμφωνα 

με το άρθρο 82 του Ν4412/2016.  

10. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 

ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  έξι (6) 

μήνες.  

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής.  

12. Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών.  

13. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ 

9775.05.052.  

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

15.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που 

είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.  

16. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 

υποβάλλονται μέχρι και την 26/02/2021 και παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι 

και την 03/03/2021.  

17. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 

18/02/2021(κωδικός ΑΔΑΜ:21PROC008160660). 

                                                
 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                  
 
    
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΕΠΠΑΣ  
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