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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Προγράμματος & Μελετών

Καλλιθέα         

Ταχ. Δ/νση    : Παν. Τσαλδάρη 15-17 Καλλιθέα
Ταχ. Κωδ: 176 76
FAX: 213 1618186
Πληροφορίες: Παναγιώτης Νικολάου
Τηλέφωνο    : 213 1618180

ΠΡΟΣ : 
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης
Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & 
Λειτουργίας Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου-Αθήνα
site-support@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης - συμφωνίας πλαίσιο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού: 483.870,97 € 
(πλέον Φ.Π.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης συμφωνία πλαίσιο της μελέτης 

με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» προεκτιμώμενης 

αμοιβής 483.870,97 € (πλέον Φ.Π.Α.) που αναλύεται ως παρακάτω.

Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)
1. 200.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. 60.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

3. 30.757,37 € για μελέτη κατηγορίας (08) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4. 50.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

5. 80.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΕΥΝΕΣ

και 63.113,60 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συμφωνία πλαίσιο αφορά σε εκπόνηση μελετών για έργα άρσης καταπτώσεων/φθορών 

πρανών ρεμάτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και άλλες βοηθητικές/παρελκόμενες 

τεχνικές εργασίες προς αυτό.

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 
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 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.

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.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης της Προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 03:00 μ.μ. 

(λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα). Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ορίζεται η 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) 

του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.677 

Ευρώ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του που κατά το άρθρο 97 του ν. 4412/2016, ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η Διακήρυξη και τα τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.patt.gov.gr).

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.                                                                               

Εσωτερική Διανομή:

1. Χ.Α
2. Φ. Δ.(Μ.Α.Ο. 21)
3. Γρ. Διευθύντριας
4. Τμ. Προγρ/τος & Μελετών

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

αα

Σταύρος Λαζαρίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό
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