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                                                                                                   ΑΔΑ: ………………. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΧΑΛΚΙΔΑ,   27 / 06 / 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 144641 / 4513 Φ.Μ.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  

   ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 
 

1.   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ,  

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ», με 

προεκτιμώμενη αμοιβή 52.418,36 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 65.000,00 € με ΦΠΑ). 

CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών.  
 
2.       Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:  
α)  κατηγορία 11 (Μελέτες Λιμενικών έργων), με προεκτιμώμενη αμοιβή 30.754,35 €, 
β)  κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), με προεκτιμώμενη αμοιβή 11.330,55 €, 
γ)  κατηγορία 20 (Γεωλογικές Μελέτες & έρευνες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 3.496,28 €. 

 Επιπλέον ποσό 6.837,18 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
 
3. 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 (Α/Α Διαγωνισμού: ΕΣΗΔΗΣ 189692), καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: www.pste.gov.gr με αναζήτηση στο «θέλω να 
δω Προκηρύξεις» ή www.diafaniasterea.gr στην κατηγορία «Μελέτες».. 
 
4. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/07/2022, 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 
25/07/2022. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον διαδικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 117384 (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017). 

 
5. Aρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ελένη Βασιλείου, τηλ. 222135836, email: 
vasiliou.e@pste.gov.gr . 
(Γραμματεία ΔΤΕ: τηλ.: 22213-53824, -25, Fax: 22213-53851, email: dte-evo@pste.gov.gr . 
 
6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr) ορίζεται η 29/07/2022, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. 
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7. Ως ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 03/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  

 
8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι 
στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της 
μελέτης, ήτοι: 
- Για κατηγορία μελέτης 11 (Μελέτες Λιμενικών έργων) απαιτείται ένας τουλάχιστον 
μελετητής οκταετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας. 

- Για κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) απαιτείται ένας τουλάχιστον μελετητής 
τετραετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας. 

- Για κατηγορία μελέτης 20 (Αναγνωριστική Γεωλογική μελέτη & Ιζηματολογική 
αναγνώριση) απαιτείται ένας τουλάχιστον μελετητής τετραετούς ή μεγαλύτερης 
εμπειρίας. 
 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:  
- για την κατηγ. μελέτης 11, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 10ετούς εμπειρίας, 
- για την κατηγ. μελέτης 16, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, 
- για την κατηγ. μελέτης 20, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας. 
 

γ) Πρόσθετες απαιτήσεις της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας:  

Κάθε προσφέρων για την κατηγορία μελέτης 11 (Μελέτες Λιμενικών έργων) θα πρέπει να έχει 

εκπονήσει επιτυχώς την τελευταία δεκαετία (με βεβαίωση παραλαβής ή καλής εκτέλεσης) μία 

(1) κατ΄ελάχιστον παρόμοιες Ακτομηχανικές μελέτες για συνολικό μήκος ακτών-αθροιστικά- 

τουλάχιστον 500,00 μ. (σχετική αναφορά στο ΕΕΕΣ) προσκομίζοντας, για το άρθρο 22.2 της 

παρούσας, τις σχετικές αποφάσεις παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της/των 

μελέτης/τών.  

 
9.      Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

9.i) Δικαιολογητικά για την πλήρωση των απαιτήσεων στελέχωσης: 
-   Οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα (άρθ. 22.2.1 της 
Διακήρυξης) υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της 
μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την 
πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες 
μελετών, ως εξής:  
- Για κατηγορία μελέτης 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων) απαιτείται ένας τουλάχιστον 

μελετητής κάτοχος πτυχίου Β΄ τάξης και άνω. 
- Για κατηγορία μελέτης 16 (τοπογραφικές μελέτες) απαιτείται ένας τουλάχιστον μελετητής 

κάτοχος πτυχίου Α΄ τάξης και άνω. 
- Για κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές μελέτες & έρευνες) απαιτείται ένας τουλάχιστον 

μελετητής κάτοχος πτυχίου Α΄ τάξης και άνω. 
 

-    Οι δε αλλοδαποί, με αποδεδειγμένη εγγραφή σε Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και με την γενική εμπειρία 
αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / 
Γραφείων Μελετών (άρθρ. 22.2.3 Διακήρυξης). 

-    Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
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9.ii) Δικαιολογητικά για την πλήρωση των πρόσθετων απαιτήσεων ζητούμενης τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας: 

- Για την κατηγορία μελέτης 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων) οι  διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν 
κατάλογο με εκπονηθείσες κατά την τελευταία δεκαετία μελέτες, παρόμοιες με την 
προκηρυσσόμενη, ήτοi 1 (μία) κατ΄ελάχιστον παρόμοιες Ακτομηχανικές μελέτες για 
συνολικό μήκος ακτών - αθροιστικά - τουλάχιστον 500 μ. προσκομίζοντας τις σχετικές 
αποφάσεις παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της/των μελέτης/τών. 

 
10. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης, καθώς και ο καθαρός χρόνος 
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες. 
 
11.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
1.000,00 ΕΥΡΩ, ισχύος για τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, ήτοι μέχρι 29/06/2023. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
 
12. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΜΠ066, με Κ.Α. 2018ΜΠ06600005, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. πρ. 128665/30-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ5Ε6465ΧΙ8-Κ93) Απόφαση ΥΠ/ΟΙΚ.ΑΝ. 
σχετικά με την έγκρισης ένταξης της μελέτης στη Συλλογική Απόφαση ΣΑΜΠ066 και σύμφωνα 
την υπ’ αρ. πρ. 43114/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΧ46ΜΤΛΡ-0ΚΚ) Απόφαση ΥΠ/ΟΙΚ.ΑΝ. σχετικά 
με μεταφορά αντιστοίχως στο ΠΔΕ 2021. 
 

13. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδιακαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), όπως στην άρθρο 6 της 

Διακήρυξης. 
 

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η “τιμή ή κόστος ως μοναδικό κριτήριο 

ανάθεσης” της παρ. 6(α) του άρθρου 86 του Ν.4412/06 (όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία 

άλλα, πέραν των ήδη περιεχομένων στο φάκελο δημόσιας σύμβασης). 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από 
βαθμολόγηση των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν 
αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 3,4 και 21 της Διακήρυξης.  
 
15. Η  Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης του έργου  εγκρίθηκαν από 
την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι η Οικονομική Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ με την υπ΄ αριθ. 285 / Πρακτικό 7ο / Θέμα 39ο / 22-02-2022 (ΑΔΑ: 97ΡΘ7ΛΗ-ΛΨΣ) 
Απόφαση. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

16. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αναλυτική και η περιληπτική Διακήρυξη του έργου, με τις ζητούμενες 

σε κάθε περίπτωση πληροφορίες και αντίστοιχες φόρμες, απεστάλησαν προς δημοσίευση: 

16.1 Στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

Αναρτώνται η Διακήρυξη και η 
παρούσα Περίληψη. 

16.2 Στο πρόγραμμα “Διαύγεια” 
https://diavgeia.gov.gr  

Αναρτώνται η Διακήρυξη και η 
παρούσα Περίληψη. 

16.3 Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: 
www.pste.gov.gr με αναζήτηση στο «θέλω 
να δω Προκηρύξεις» ή 
www.diafaniasterea.gr στη κατηγορία 
«Μελέτες». 

Αναρτώνται η Διακήρυξη, η 
Περίληψη και τα Τεύχη 
Δημοπράτησης. 
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16.4 Στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθ. 
66 του ν. 4412/2016. 

Αναρτάται η παρούσα Περίληψη. 

16.5 Και μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, για 
χρήση από τους εξουσιοδοτημένους 
οικονομικούς φορείς. 

Το σύνολο των εντύπων του 
διαγωνισμού, ως ανωτέρω, για την 
ηλεκτρονική υποβολή των 
προσφορών από τους 
ενδιαφερομένους. 

 
 
 

Χαλκίδα,  27/06/2022 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΗΛΙΦΗΣ 
ΠΕ Πολ.Μηχ./Α΄ 
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