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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο 

Ταμείο 
With the contribution of the LIFE Programme of the 

European Union and the Green Fund

                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανιας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση της μελέτης με 
θεμα: ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΘΘ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΑΑ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΠΠ .. ΕΕ ..   ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΩΩ ΛΛ ΟΟ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΡΡ ΝΝ ΑΑ ΝΝ ΙΙ ΑΑ ΣΣ »»  με 
προεκτιμωμενη αμοιβή 221.764,82 χωρίς ΦΠΑ και με στρογυλευση 275.000,00€ με ΦΠΑ που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης 
της μελέτης που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 669/2022  απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΛΧΩ7Λ6-Λ53). Η διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 
πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε και αναπροσαρμόστηκε μέχρι σήμερα από την 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), καθώς και τις νομοθετικές 
τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016, ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.     
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο 
(With the contribution of the LIFE Programme of the European Union and  the Green Fund)  μέσω
ΠΔΕ ΜΕ ΣΑΕ 075/2 (2019ΣΕ0752000)

   
Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                        
Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Πράσινο Ταμείο και με Εθνική συμμέτοχη   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 

   

  ΜΕΛΕΤΗ:«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΝΑΧΟΥ        
                           ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

     ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:   Ποταμός Ίναχος Ν. Αιτ/νιας 
     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 275.000,00 Ευρώ (€)
      κωδικος CPV:  71320000
      Κωδικός ΝUTS: EL 631 (ΠΕ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ )

       ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕ 075/2        
       (2019ΣΕ0752000)

ΠΡΟΕΚΤ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:  221.764,82  €  πλέον 
ΦΠΑ 24%
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 
18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α : 
190315 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται  η  12/08/2022, ημέρα    
Παρασκευή  -    Ώρα     λήξης     της     υποβολής     προσφορών     ορίζεται     η     10:00     π.μ.     Ως 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/08/2022 ημέρα 
Δευτερα ,  ώρα 10.00. π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και με το 
άρθρο 13 και 21 της διακήρυξης ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης που είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής      σε 
συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. 
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των 
κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και συγκεκριμένα 
1. Για την κατηγορία μελέτης 16 :  Πτυχίο Α΄ τάξης και άνω
2. Για την κατηγορία μελέτης 13:  Πτυχίο Γ ΄ τάξης και άνω
3. Για την κατηγορία μελέτης 27:  Πτυχίο Α΄ τάξης και άνω
4. Για την κατηγορία μελέτης 20:  Πτυχίο Α΄ τάξης και άνω
5. Για την κατηγορία μελέτης 21:  Πτυχίο Α΄ τάξης και άνω

και που είναι εγκατεστημένα σε   
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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, καθώς και δ) σε 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 ένωσηςi.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
σημείων 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. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών δημοπράτησης ανέρχεται 221.764,82  ΕΥΡΩ  χωρίς ΦΠΑ  και 
αναλύεται σε : 
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Α/Α
Κατηγορία Μελέτης

Προεκτιμώμε
νη αμοιβή 
μελέτης
παρούσας 
σύμβασης

Πλήρης 
προεκτιμώμενη 
αμοιβή
(για το σύνολο 
των σταδίων)

Αντίστοιχη 
Τάξη βάσει 
του Π.Δ. 
138/2009

Ελάχιστα 
επίπεδα 
τεχνικής 
καταλληλότη-
τας γενικής 
εμπειρίας 

1 Τοπογραφική μελέτη 
(κατ.16)

36.556,13 € 36.556,13 € Α΄ΤΑΞΗ 
και άνω

Ένας μελετητής 
4ετούς εμπειρίας

2 Επεξεργασία Κλιματικών 
Δεικτών και Υδραυλική 
μελέτη (κατ.13)
(συμπεριλαμβάνει ΣΑΥ-ΦΑΥ 
& τεύχη δημοπράτησης)

118.673,09 €
(12.474,00 +
102.621,39 + 

1.404,89 
+2.172,81)

211.998,57 €
(12.474,00 +
195.946,87 + 

1.404,89 
+2.172,81)

Γ΄ΤΑΞΗ 
και άνω

Ένας μελετητής 12 
ετούς εμπειρίας 

3 Περιβαλλοντική Μελέτη 
(κατ.27)

21.143,12 € 26.428,90 € Α΄ΤΑΞΗ 
και άνω

Ένας μελετητής 
4ετούς εμπειρίας

4 Γεωλογική Μελέτη
(κατ.20)

8.316,00 € 8.316,00 € Α΄ΤΑΞΗ 
και άνω

Ένας μελετητής 
4ετούς εμπειρίας

5 Γεωτεχνική Μελέτη
(κατ.21)

   8.150,63 €    8.150,63 € Α΄ΤΑΞΗ 
και άνω

Ένας μελετητής 
4ετούς εμπειρίας

6 Συνολική Δαπάνη 
Κατηγοριών

192.838,97 €

7 Απρόβλεπτα [ 15%] 28.925,85 €

8 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 221.764,82 €

9 ΦΠΑ [ 24%] 53.223,56 €

  10 Απαιτούμενη Δαπάνη
Μελέτης

274.998,38 €

  11 Απαιτούμενη Δαπάνη με 
στρογγυλοποίηση

275.000,00 €
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Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα-
πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (4.435,30) € ευρώ. 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. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15 της  διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται μέχρι είκοσι επτά   
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού 
αντικειμένου ορίζεται σε εικοσι μια  (21)μήνες με τμηματικές προθεσμίες εκπόνησης των μελετών. 

Παράλληλα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε μέρος των  
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον 
διαθέτει). 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/08/2022 , 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  08/08/2022

Πάτρα, 1/07/2022.
         Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτ/νιας 

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ με βαθμό Α
                    Πολιτικός Μηχανικός 

i  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016.

http://www.promitheus.gov.gr/
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