
Ορθή επανάληψη ως προς το υπογρμμισμένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέέτουσα Αρχήέ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχυδρομικήέ  διέυέ θυνσή: Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Πειραιάς
Τήλέέφωνο: 213.206.3776, 2131601670

2. Αποέ φασή έέγκρισής Διακήέ ρυξής: 2148/2021(45η Συνεδρίαση/28/09/2021)  Aπόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΒΓΗ7Λ7-Λ3Β).

3. Ειέδος συέ μβασής που αφοραέ  ο διαγωνισμοέ ς: Μελέτη
4. Ειέδος διαγωνισμουέ : Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός συέ μφωνα μέ τις διαταέ ξέις 

του αέ ρθρου 95, παρ. 2α, του Ν. 4412/2016.
5. Διαδικασιέα που έπιλέέγέται για τήν αναέ θέσή:  «η  πλέον συμφέρουσα από  οικονομική

άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής συέ μφωνα μέ το αέ ρθρο
77 του Ν4412/16 

6. Κριτήέ ριο  κατακυέ ρωσής:  έιέναι  ή  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,  οέ πως έιδικοέ τέρα οριέζέται στο
αέ ρθρο 95 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

7.    Τίτλος του έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΣΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΨΗΦΤΑΣ» CPV 45248500-2

8.        Ουσιωέ δή στοιχέιέα, φυέ σή τής μέλέέτής: η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης και μελέτης ανακατασκευής
του διαύλου επικοινωνίας της λίμννης της Ψήφτας με τη θάλασσα, στη βάση της οποίας θα στηριχθούν
τα οποιαδήποτε άμεσα ή/και μελλοντικά έργα/δράσεις προστασίας της λιμνοθάλασσας και αποκατάστα-
σης της χωρητικότητάς της, καθώς και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής της.

9. Διαέ ρκέια τής συέ μβασής: δεκαπέντε (15) μήνες  αποέ  τήν υπογραφήέ  τής συέ μβασής
10. Διέυέ θυνσή και σήμέιέο έπαφήέ ς απ’ οέ που μπορέιέ  να διατέθέιέ  το κέιέμένο τής διακήέ ρυξής

καθωέ ς  και  τα  λοιπαέ  τέυέ χή  δήμοπραέ τήσής:  στο  ΚΗΜΔΗΣ στον  έιδικοέ ,  δήμοέ σια
προσβαέ σιμο  χωέ ρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  τής  πυέ λής  www.promitheus.gov.gr,
καθωέ ς  και  στήν  ιστοσέλιέδα  τής  αναθέέτουσας  αρχήέ ς  (Πέριφέέρέια  Αττικήέ ς),
site@patt.gov.gr. Τυχοέ ν αέ λλές πλήροφοριέές σχέτικαέ  μέ τον διαγωνισμοέ  θα διένονται αποέ
τήν Δ/νσή Τέχνικωέ ν Έργων Πέριφέρέιακωέ ν Ενοτήέ των Πέιραιωέ ς και Νήέ σων, Αιγαέ λέω 5 &
Καέ στορος (4ος οέ ροφος), Πέιραιαέ ς Τ.Κ. 185 45, έφοέ σον έέχουν ζήτήθέιέ  έγκαιέρως, ήέ τοι έέως
και τήν 15/10/2021.
Πλήροφοριέές  κατοέ πιν  τήλέφωνικήέ ς  έπικοινωνιέας  αποέ  τους  αρμοέ διους  υπαλλήέ λους  Μ.
Ρουέ σσου τήλ:  213 160 1691  (γραμματέιέα) ήέ  αποέ  τήν  Α.  Κωνστανταέ ρα,  τήλ.:  213 160
1670.

11. Προυϋ πολογισμοέ ς τής Συέ μβασής:  Ένα έκατομμυέ ριο διακοέ σιές χιλιαέ δές  έυρωέ  (56.451,61
€) (χωριές Φ.Π.Α.) 

12.   Οι  προσφορέές  υποβαέ λλονται  αποέ  τους  ένδιαφέρομέένους  ήλέκτρονικαέ ,  μέέσω  τής
διαδικτυακήέ ς πυέ λής  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέέχρι  τήν  καταλήκτικήέ
ήμέρομήνιέα και ωέ ρα: 20/10/2021 ήμέέρα Τετάρτη  έέως  τις  10:00  π.μ. Οι  έέντυπές
πρωτοέ τυπές έγγυήτικέές έπιστολέές υποβαέ λλονται έντοέ ς τριωέ ν (3) έργαέ σιμων ήμέρωέ ν
αποέ  τήν ήλέκτρονικήέ  υποβολήέ  τους (αέ ρθρο 3.5.β τής Διακήέ ρυξής).

13. Βασικοιέ οέ ροι συμμέτοχήέ ς των υποψήφιέων: Στο διαγωνισμοέ  γιένονται δέκτέές:
Δικαιέωμα  συμμέτοχήέ ς  έέχουν  φυσικαέ  ήέ  νομικαέ  προέ σωπα,  ήέ  ένωέ σέις  αυτωέ ν  που
δραστήριοποιουέ νται  στήν  έκποέ νήσή  μέλέτωέ ν  των  κατήγοριωέ ν  που  αναφέέρονται  στο
αέ ρθρο 12.1 τής Διακήέ ρυξής και που έιέναι έγκατέστήμέένα:
α) σέ κραέ τος-μέέλος τής Ένωσής,
β) σέ κραέ τος-μέέλος του Ευρωπαιϋκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ)  σέ  τριέτές  χωέ ρές που έέχουν υπογραέ ψέι  και  κυρωέ σέι  τή ΣΔΣ,  στο βαθμοέ  που ή υποέ
αναέ θέσή δήμοέ σια συέ μβασή καλυέ πτέται αποέ  τα Παραρτήέ ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις
γένικέές σήμέιωέ σέις του σχέτικουέ  μέ τήν Ένωσή Προσαρτήέ ματος I τής ως αέ νω Συμφωνιέας,
καθωέ ς και
δ) σέ τριέτές χωέ ρές που δέν έμπιέπτουν στήν πέριέπτωσή γ΄ τής παρουέ σας παραγραέ φου και
έέχουν συναέ ψέι διμέρέιές ήέ  πολυμέρέιές συμφωνιέές μέ τήν Ένωσή σέ θέέματα διαδικασιωέ ν
αναέ θέσής δήμοσιέων συμβαέ σέων.

14. Εγγυήέ σέις  που  απαιτουέ νται  για  τή  συμμέτοχήέ  στο  διαγωνισμοέ :  έγγυήτικήέ  έπιστολήέ
συμμέτοχήέ ς  ποσουέ  χιλιά εκατόν είκοσι εννέα ευρώ  (1.129,00€). Οι έγγυήτικέές
έπιστολέές  απέυθυέ νονται  στήν  Πέριφέέρέια  Αττικήέ ς  και  σέ  πέριέπτωσή  διαγωνιζοέ μένής
κοινοπραξιέας πρέέπέι να έιέναι κοινέές υπέέρ οέ λων των μέλωέ ν τής. Η έγγυέ ήσή συμμέτοχήέ ς
πρέέπέι να ισχυέ έι τουλαέ χιστον για τριαέ ντα (30) ήμέέρές μέταέ  τή λήέ ξή του χροέ νου ισχυέ ος
τής προσφοραέ ς του αέ ρθρου 13.6 τής Διακήέ ρυξής, ήέ τοι μέέχρι 20/09/2022.

22. Χρονικοέ  διαέ στήμα  που  ο  προσφέέρων  δέσμέυέ έται  μέ  τήν  προσφοραέ  του:  Καέ θέ
υποβαλλοέ μένή  προσφοραέ  δέσμέυέ έι  τον  συμμέτέέχοντα  στο  διαγωνισμοέ  για  διαέ στήμα
δέκα (10) μηνών αποέ  τήν ήμέρομήνιέα λήέ ξής τής προθέσμιέας υποβολήέ ς των προσφορωέ ν.

23. Βασικοιέ  οέ ροι  χρήματοδοέ τήσής  και  πλήρωμήέ ς:  Το  έέργο  χρήματοδοτέιέται  αποέ
πιστωέ σέις ιδιέων ποέ ρων τής Πέριφέέρέιας Αττικήέ ς (ΚΑΕ 9762.08.067)
Οι  πλήρωμέές  θα γιένονται  συέ μφωνα  μέ  τις  διαταέ ξέις  του  Ν.  4412/2016 σέ  έυρωέ .  Δεν
προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής  στον  ανάδοχο,  ούτε  πριμ  ταχύτερης
παράδοσης της μελέτης.

24. Ημέρομήνιέα αποστολήέ ς τής Διακήέ ρυξής προς δήμοσιέέυσή στο ΚΗΔΜΗΣ: 04-10-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

2


		2021-10-04T12:41:23+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




