
 

 

                                                                                     ΑΔΑ:                                  

                                                         Λαμία, 13-10-2022 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:234741/11968 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                       
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ           Κωδικός CPV:71320000-7 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 

                          

               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ  ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ. 

 
1. Η Οικονομική Επιτροπή  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/16, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:  

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 

με προεκτιμώμενη αμοιβή 964.893,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), (ή 1.196.468,32 € με ΦΠΑ),              

CPV: 71320000-7 

 
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:  

α) 40.546,80 € για μελέτη κατηγορίας TΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (16) 
β) 164.676,96 € για μελέτη κατηγορίας ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (10) 

γ) 176.287,54 € για μελέτη κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (13) 
δ) 96.989,76 € για μελέτη κατηγορίας ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (08) 
ε) 299.460,01 € για μελέτη κατηγορίας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (21) 

στ) 61.077,03 € για μελέτη κατηγορίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (27) 
 
και 125.855,71 € για απρόβλεπτες δαπάνες.1 

  
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Δ/νση Τεχνικών Έργων. 

Ταχυδρομική Δ/νση : Υψηλάντη 4, Λαμία ΤΚ 35131 – τηλ.: 22313-54220, 22313-54242, fax: 22313-
54222, email: dte@pste.gov.gr .  
Aρμόδιος για πληροφορίες: Στρατηγούλα Κοιλάκου τηλ.: 22313-54252, fax: 22313-54222, email: 
s.koilakou@pste.gov.gr, Ιωάννης Μπαρτσώκας τηλ.: 22313-54220, fax: 22313-54222, email: 
i.mpartsokas@pste.gov.gr. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»   www.promitheus.gov.gr, με 
αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ: 192638) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» & www.diafaniasterea.gr. 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21-11-2022, 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 25-11-2022. Τα αιτήματα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μόνο στο 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). 
 

mailto:dte-fok@pste.gov.gr
mailto:i.zovoilis@fthiotida.pste.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://www.diafaniasterea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Η παρούσα προκήρυξη αποσκοπεί στην εκπόνηση των απαραίτητων    
μελετών για την οδική σύνδεση της περιοχής Βίνιανη-Μαυρομάτας έως τον ποταμό Μέγδοβα 
που αποτελεί τα όρια με τον νομό Θεσσαλίας.  
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των κάτωθι απαιτούμενων μελετών:  

• Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης (τριγωνομετρικό δίκτυο, πολυγωνομετρικό δίκτυο, 

χωροσταθμικό δίκτυο, αποτύπωση ζώνης μήκους 4,2χλμ. περίπου από την χ.θ.5+500 της 

οριστικής μελέτης μέχρι το ποταμό Μέγδοβα, σημείο συνάντησης με την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας), 

• Περιβαλλοντική μελέτη του συνόλου της οδού (από την Μαυρομάτα μέχρι τον 

Μέγδοβαμήκους 8,2+4.2 χλμ), 

• Μελέτη οδοποιίας δασικού δρόμου ( προωθημένη αναγνωριστική και οριστική μελέτη του 

συνόλου της οδού),  

• Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης δασικού δρόμου και μελέτη οχετών, 

• Στατικές μελέτες (τοίχοι αντιστήριξης),  

• Γεωτεχνική μελέτη (20 γεωτρήσεις των 15μ. σε μεγάλα ορύγματα και 10 γεωτρήσεις των 

15μ. σε μεγάλα επιχώματα). 

4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ 964.893,81 ΕΥΡΩ - Απαγορεύονται οι εναλλακτικές 
προσφορές. 
 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 

ορίζεται σε  τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Στη συνολική προθεσμία 
περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού 
αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου 
μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. 
 

6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
12.1 της Διακήρυξης 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.  

     Ο  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης  

          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. 

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους: 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 

Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1.στην κατηγορία μελέτης (16) «Τοπογραφικών» πτυχία τάξης Α΄και άνω. 
2. στην κατηγορία μελέτης (10) «Συγκοινωνιακών» πτυχία τάξης Γ΄και άνω. 
3. στην κατηγορία μελέτης (13) «Υδραυλικών» πτυχία τάξης Γ΄και άνω. 
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4.στην κατηγορία μελέτης (08) «Στατικών» πτυχία τάξης Γ΄και άνω. 
5.στην κατηγορία μελέτης (27) «Περιβαλλοντικών» πτυχία τάξης Β΄και άνω. 
6.στην κατηγορία μελέτης (21) «Γεωτεχνικών» πτυχία τάξης Γ΄και άνω. 
 

(β) 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.  

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
του άρθρου 17.1 της Διακήρυξης. 
 
 
 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής  ύψους 19.297,88 
ΕΥΡΩ,  με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

 
8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής». 
   
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής των προσφορών (μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr)  ορίζεται η   29-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 
π.μ. 

 
10. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός 
τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η                          

02-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
 
 

12. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ : ΕΙΝΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 
13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    Η μελέτη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΠ με 

ΚΑΕ: 9899  
 

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 
Διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΩΥ17ΛΗ-0ΘΧ



 

  - 4 - 

 

  

 
 

 
15.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Η αρ. 2022/S 194-550334/07-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011410919 

2022-10-12) προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) 

 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας. 

 
 
 
 

Λαμία, ΙΟΥΛΙΟΣ  2022 
 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
 
 
 
 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
 

1 Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης (ήτοι του συνόλου των προβλέψιμων προεκτιμώμενων αμοιβών (χωρίς ΦΠΑ) των επί μέρους μελετών και 

τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση), το οποίο δύναται να διατεθεί εφόσον προκύψει προς τούτο ανάγκη 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 186 του ν. 4412/2016 περί 

τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

κατά τη διάρκειά τους (πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016).  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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