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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος ΠΡΟΣ: 1. ΕΒΔΟΜΗ
Ταχ.Κώδιας : 153 51  Παλλήνη    Τηλ: 210 6030655
Πληροφορίες : Θ.Θεοφανόπουλος    press@ebdomi.com                          
Τηλέφωνο : 213 2005321, 5330   
email : dtechnikon.anat@patt.gov.gr 2. ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

   Τηλ: 210 6663993
   datarom@otenet.gr

3. TΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
    meletes@central.tee.gr
     

ΘΕΜΑ  :
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ». 

Σας αποστέλλουμε Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της μία 
φορά.

Επίσης παρακαλούμε, αφού γίνει η δημοσίευσή της, να μας στείλετε το σχετικό φύλλο σε τρία 
(3) αντίτυπα και το Τιμολόγιο.

To Τ.Ε.Ε παρακαλείται για τη δημοσίευση της Περίληψης Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του.

Συνημμένα: Περίληψη Διακήρυξης 

Εσωτερική Διανομή:   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
κ. Δ/ντή
ΤΥΕΛΕ
Χ.Α.
Φ.Μ. (Θ.Θεοφανόπουλος) Iωάννης Ασπρουλάκης

Πολιτικός  Μηχανικός
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                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 15-17                                                         
Ταχ. Κώδικας : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: : 213 2063776

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τμήμα I : Αναθέτουσα Αρχή
Ι.1. Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
            Αναθέτων Φορέας     :   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οδός                                              : 17Ο χλμ Λ. Μαραθώνος 
Ταχ.Κωδ. : 153 51 Παλλήνη
Τηλ. : 213 2005330 
E-mail           : dtechnikon.anat@patt.gov.gr
Πληροφορίες : 213 2005321, 5330

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1. Περιγραφή:
Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ».

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Ανατολική Αττική (NUTS: 
EL305)

II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την 
αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία του Βόρειου και Νότιου Τομέα Κορωπίου του Δήμου 
Κρωπίας.
[CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών]

II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή:
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 2.093.900,58 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις 
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

1. 1.348.849,51 € για μελέτη κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων»
2. 471.933,60 € για μελέτη κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας»

και 273.117,47 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
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II.4. Διάρκεια της σύμβασης:
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού σαράντα 
ένα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (41.878,01 €)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 17/05/2023, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής.

III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο ΠΔΕ 2021 με κωδικό 2019ΜΠ98500001 από όπου θα 
χρηματοδοτηθεί. 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, καθώς 
αποτελεί ενιαίο μελετητικό αντικείμενο και υποδιαίρεση του σε τμήματα θα οδηγούσε σε 
κατάτμηση αντικειμένου. 

III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών Μελετών Υδραυλικών Έργων 
(13) και Μελετών Τοπογραφίας (16) 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 και 5 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 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.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα και σχετική πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Διακήρυξης.

Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης:
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.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι 
Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, 
καθώς και τη σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, 
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 

IV.2. Προθεσμίες:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
17/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/01/2022, 
ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη 
Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 07/12/2021. 

Η παρούσα περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.patt.gov.gr) αναρτάται οποιαδήποτε σχετική 
ενημέρωση για τον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. 
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 08/12/2021(κωδικός 
ΑΔΑΜ 21PROC009690841)

          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΕΠΠΑΣ

http://www.patt.gov.gr/
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