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ΑΔΑ: ΨΚΩΓ7Λ7-Ι5Ν

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΈΤΟΥΣ 2021»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΚΑΕ 9769.01.192)

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 744.000,00 € (Με Φ.Π.Α.)
ΑΜΟΙΒΗ:
CPVS: 71335000-5
NUTS:

EL303

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, Τ.Κ. 17676 -ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλ. 2131618183-184-187 Email: dye@patt.gov.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΈΤΟΥΣ 2021».
Αντικείμενο της σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο είναι η εκπόνηση μελετών αντιστήριξης και
επισκευής-ανακατασκευής πρανών σε ρέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία
έχουν υποστεί διάβρωση ή/και κατάπτωση και απαιτείται άμεση επέμβαση για λόγους
επικινδυνότητας,
επειδή ευρίσκονται πλησίον οδών
ή
κατοικιών, και για λόγους
αποκατάστασης της υδραυλικής λειτουργίας του ρέματος, ώστε να μην δημιουργούνται
πλημμυρικά προβλήματα. Δεν αφορούν σε έργα διευθέτησης ρέματος και είναι μικρής κλίμακας
και έκτασης.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
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Σκοπός των μελετών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας πλαίσιο είναι να
δημοπρατούνται άμεσα τα αντίστοιχα έργα ή να εντάσσονται σε έργολαβίες που είναι σε
εξέλιξη, ώστε να υλοποιούνται τα αντίστοιχα έργα και να αίρεται η επικινδυνότητα στο
συγκεκριμένο σημείο επέμβασης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Τα ρέματα για τα οποία θα
εκπονηθούν μελέτες καθορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ) και είναι τα κάτωθι:


Ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου, Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Χαλανδρίου και Δήμος
Μελισσίων-Πεντέλης



Ρέμα Ποδονίφτη, Δήμος Νέας Φιλαδέλφιας-Νέας Χαλκηδόνας



Ρέμα Φασιδέρη-Άνοιξη Αττικής.



Ασωπός Ποταμός, Ωροπός Αττικής



Ρέμα Βαρυμπόμπης, Δήμος Αχαρνών



Ρέμα Χελιδονούς, Δήμος Κηφισιάς



Κηφισός, Δήμος Αγίων αναργύρων-Ιλίου



Ρέμα προφήτη Δανιήλ, Δήμος Αθηναίων-Ταύρου



Ρέμα Γιαμπουρλά, Δήμος Φιλαδέλφιας

και σε οποιοδήποτε ρέμα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής προκύψει ανάγκη, λόγω
επικινδυνότητας για άμεση παρέμβαση.
Πρόκειται για εκπόνηση μελετών αντιστήριξης και επισκευής-ανακατασκευής πρανών ρεμάτων,
τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση ή κατάπτωση και απαιτείται άμεση επέμβαση για την
αποκατάστασή τους για λόγους επικινδυνότητας, επειδή ευρίσκονται πλησίον οδών ή πλησίον
κατοικιών. Ταυτόχρονα θα πρέπει με την εκπόνηση υδραυλικών μελετών να εξασφαλίζεται η
υδραυλική λειτουργία του εκάστοτε ρέματος, ώστε με τις τοπικές επεμβάσεις που θα
προκύψουν, να μην δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα σε κατάντη περιοχές. Οι μελέτες
που θα εκπονηθούν δεν αφορούν σε έργα διευθέτησης των υδατορεμάτων, αλλά στην
αποκατάσταση, επισκευή-ανακατασκευή, αντιστήριξη των πρανών σε μικρή έκταση – τοπικά και
όπου υπάρχει διάβρωση ή κατάπτωση για άρση της επικινδυνότητας, καθώς και σε μελέτες
αγωγών ομβρίων όπου απαιτούνται,. Όπου απαιτείται θα εκπονούνται εκτός από υδραυλικές
μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, στατικές μελέτες και
περιβαλλοντικές μελέτες, υπαγωγή σε Π.Π.Δ. ή μελέτες για την απαλλαγή από
περιβαλλοντικούς όρους σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις καθώς και τεύχη
δημοπράτησης, όταν απαιτείται. Με εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και με μέριμνα του
αναδόχου θα διασφαλίζεται η έγκριση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, από τις αρμόδιες
υπηρεσίες περιβάλλοντος.
Με τον επιλεγέντα ανάδοχο θα συναφθούν τέσσερις (4) κατά μέγιστο επιμέρους συμβάσεις
εκπόνησης μελετών.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 744.000,00 € (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)
1.
248.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.
74.400,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
3.
38.139,13 € για μελέτη κατηγορίας (08) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
4.
62.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
5.
99.200,00 € για μελέτη κατηγορίας (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΕΥΝΕΣ
και 78.260,87 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
γ) Συνολική χωρίς ΦΠΑ: 600.000,00 €
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαισίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.
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Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου
υλοποίησης της Συμφωνίας – Πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της Συμφωνίας –
Πλαίσιο.
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 12.000,00
€.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για να του ανατεθεί η συμφωνίαπλαίσιο ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., ενώ για
την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων (εκτελεστικών συμβάσεων) ο ανάδοχος θα καταθέσει
εγγύησης καλής εκτέλεσης,το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
εκτιμώμενης αξίας της κάθε εκτελεστικής σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ και στον Προϋπολογισμό της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΚΑΕ 9769.01.192
Τμήμα ΙΙΙ B Δικαιούμενοι συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται ανωτέρω και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των περιπτώσεων 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.
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 για το
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του
Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από
την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της
παρούσας1. 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 στην Κατηγορία μελέτης 13, πρέπει να έχει τις τρεις τελευταίες
εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή
τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών μεγαλύτερο από 100.000,00 ευρώ.
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Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον
από τα μέλη της ένωσης.
Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Α) Απαιτήσεις στελέχωσης
Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους ως
εξής:
 για την μελέτη κατηγορίας 13, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού τριών (3)
μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 12ετούς εμπειρίας


για μελέτη κατηγορίας 08, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού δύο (2) μονάδων
και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας

 για μελέτη κατηγορίας 16, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού μιας (1) μονάδας
και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 3ετούς εμπειρίας
 για μελέτη κατηγορίας 21, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού δύο (2) μονάδων
και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας
 για μελέτη κατηγορίας 27, να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού μιας (1) μονάδας
και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή 3ετούς εμπειρίας
Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία μελέτης, κάθε απαίτηση ανά κατηγορία μελέτης πρέπει να
ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.
Β) Επαγγελματική ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία στην κατηγορία μελέτης 13:
Να έχει εκπονήσει και να έχει ολοκληρώσει (με έγκριση), ως ανάδοχος με ποσοστό συμμετοχής
τουλάχιστον 50%, την τελευταία 5ετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, μία (1)
τουλάχιστον μελέτη, σε επίπεδο οριστικής μελέτης με τεύχη δημοπράτησης, έργων διευθέτησης
ρέματος ανοικτής διατομής (ποταμού ή χειμάρρου), σε συνεχές μήκος μεγαλύτερο ή ίσο του
ενός (1) χιλιομέτρου.
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον
από τα μέλη της ένωσης.
ΤΜΗΜΑ IV
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας τιμής..

Β. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.patt.gov.gr.
2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22 η/06/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως
την 28 η/06/2022.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
4η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ...
4. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (12) μήνες από
την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Κατά τα άλλα στα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.

Αθήνα

10/05/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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θα αποσταλεί στην

