
Αρ. Πρωτ. 3643
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Περίληψη  διακήρυξης  σύμβασης  εκπόνησης  μελέτης  με  Συνοπτικό  Διαγωνισμό,
κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Ύδρας

Διευθ/σα Υπηρεσία: Τ.Τ.Υ.Ν.Δ Δ.Τ.Ε.Π.Ε Π&Ν Αττικής. 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα  της  σύμβασης  και  στο  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας: www  .  ydra  .  gov  .  gr.

3. Οι φάκελοι  των προσφορών υποβάλλονται,  με κατάθεσή τους στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, της οποίας η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μισή ώρα πριν την λήξη
υποβολής  προσφορών,  στα  γραφεία  του  Τμήματος  Τεχνικής  Υποστήριξης
Νησιωτικών Δήμων Π.Ε. Νήσων (Διεύθυνση: Αιγάλεω αριθμ. 5 & Κάστορος,
Πειραιάς, όροφος 4  ος  )

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η  12/11/2019  και ώρα  11:00π.μ.  κατά
την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού. 

Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2298320200, email επικοινωνίας ydra@ydra.gov.gr,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κ. Δηλαβέρη.

5. Τίτλος  μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΕΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ».  Προεκτιμώμενη αμοιβή:  56.421,14 € (με  απρόβλεπτα,  χωρίς
ΦΠΑ).  Αντικείμενο  της  Σύμβασης:  Η  μελέτη  συντίθεται  από  τις  ακόλουθες
κατηγορίες μελετών (CPV  71320000-7):

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ (€)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΩΝ 

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

16 7.445,23 € Α’ και άνω

2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

20 23.139,19 € Α’ και άνω
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3 ΓΕΩΤΕΧΝΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

21 15.207,74 € Α’ και άνω

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

27 1.089,90 € Α’ και άνω

5
 ΤΕΥΧΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΑΥ ΦΑΥ

2.179,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 49.061,86 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 7.359,28 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ 
ΦΠΑ)

56.421,14 €

ΦΠΑ (24%) 13.541,07 €

ΣΥΝΟΛΟ : 69.962,21 €

6. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Αττική (κωδικός  NUTS:  EL30), Δήμος Ύδρας /
Περιφερειακή ενότητα Νήσων (κωδικός NUTS: EL307).

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α)  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  προσκομίζουν
Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών,
ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α’ και άνω
20 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α’ και άνω
21 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α’ και άνω
27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α’ και άνω

β)  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι   σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ή

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,   προσκομίζουν  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  δραστηριότητα  αντίστοιχη  αυτής  που  απορρέει  από  την  εγγραφή  στο
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Μητρώο  Μελετητών  –  Εταιρειών  /  Γραφείων  Μελετών,  δηλαδή  στελεχικό
δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

 Για  την  κατηγορία  μελέτης  16:  τουλάχιστον  ένα  (1)  μελετητή  4ετούς
εμπειρίας.

 Για  την  κατηγορία  μελέτης  20:  τουλάχιστον  ένα  (1)  μελετητή  4ετούς
εμπειρίας.

 Για  την  κατηγορία  μελέτης  21:  τουλάχιστον  ένα  (1)  μελετητή  4ετούς
εμπειρίας

 Για  την  κατηγορία  μελέτης  27:  τουλάχιστον  ένα  (1)  μελετητή  4ετούς
εμπειρίας

8. Η  συνολική  προθεσμία  για  την  περαίωση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης
ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο
καθαρός  χρόνος  ολοκλήρωσης  του  μελετητικού  αντικειμένου  ορίζεται  σε
τέσσερις (4) μήνες.

9. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  δεν  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής. 

10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί
μη  συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  και  πλήρωσης  των  κριτηρίων  ποιοτικής
επιλογής (παρ. 4 άρθρο 79 Ν. 4412/2016).

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 13 μήνες.

12. Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης είναι  εκείνο  της  πλέον συμφέρουσας  από
οικονομική άποψη προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  -  τιμής,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  86  του  Ν.  4412/2016.  Η  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  θα  προκύψει  μετά  από
αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.

13. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Περιφέρειας Αττικής. 

14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι
τον Δήμο Ύδρας.

Ο Δήμαρχος Ύδρας

Γεώργιος Κουκουδάκης
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