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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ   

                ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γενική Διεύθυνση 

Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών - Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), Διεύθυνση : Φαναριωτών 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11471, Τηλ. 210-

6424397, Φαξ : 210-6428085, E-mail : d7.gram@ggde.gr, πληροφορίες : Γραμματεία 

 

Ι.2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 

στη διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ : 88427. 

Οι προσφορές να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1) Τίτλος: «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (master plan), για τη διαχείριση των υδάτων 

και την ιεράρχηση αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας στη νήσο Σαμοθράκη». 

 

II.2) Σύντομη περιγραφή  : 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) νήσου Σαμοθράκης 

έχει στόχο να εντοπίσει τις περιοχές με διαπιστωμένα πλημμυρικά φαινόμενα και τις περιοχές 

στις οποίες είναι πιθανή η εμφάνιση πλημμυρών, καθώς και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας, σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής (υπολεκάνη νήσου Σαμοθράκης 

της Λεκάνης Απορροής Ποταμού(ΛΑΠ) Θάσου-Σαμοθράκης), για τον μετριασμό των συνεπειών 

τους. Ειδικότερα, το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση 

των μέτρων περί (α) Σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας και (β) Δημιουργίας Εθνικής Βάσης Τεχνικών Δεδομένων Αντιπλημμυρικών Έργων, 

τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες μέτρων προστασίας και πρόληψης αντίστοιχα, του «Σχεδίου 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης», όσον αφορά την 

περιοχή μελέτης . 

 

ΙΙ.3) Εκτιμώμενη αξία :  

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 407.183,49 Ευρώ  
 
ΙΙ.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Κωδικοί CPV : 71321300 , 71351810 
 

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής». 

 

II.6) Διάρκεια σύμβασης  

Διάρκεια σε μήνες: 8 

 

Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των 

απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 

τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις 
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κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Στην κατηγορία μελέτης 13, κάθε προσφέρων: να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες 

οικονομικές χρήσεις μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών 

και λοιπών συναφών υπηρεσιών μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ, και να διαθέτει και να διατηρεί 

σε ισχύ ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης 

ποσού 350.000 ευρώ ανά αξίωση.  

Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από 

τα μέλη της ένωσης. 

 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(α) Απαιτήσεις στελέχωσης 

Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία μελέτης, πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους 

πόρους ως εξής:  

— για την κατηγορία 13 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας, 

— για την κατηγορία 16 απαιτείται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας. 

Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία υπηρεσίας, κάθε απαίτηση ανά κατηγορία υπηρεσίας 

πρέπει να ικανοποιείται από 1 τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης· 

β) απαιτήσεις εμπειρίας 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία στην κατηγορία 13: 

Να έχει εκπονήσει την τελευταία 12ετία (από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην 

εφημερίδα της Ε.Ε), μία (1) τουλάχιστον Προμελέτη ή Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος 

(ποταμού ή χειμάρρου) για την αντιπλημμυρική προστασία των γειτνιαζουσών περιοχών, σε 

συνεχές μήκος μεγαλύτερο ή ίσο του ενός (1) χιλιομέτρου και με ελάχιστη παροχή σχεδιασμού 

εκατό (100) κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m³/s) στην εκβολή του μελετώμενου συνεχούς 

τμήματος, στα πλαίσια Σύμβασης εκπόνησης μελέτης, ή στα πλαίσια Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας 

σε θέματα μελέτης ή κατασκευής ή μελέτης και κατασκευής. 

Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από 1 τουλάχιστον από τα 

μέλη της ένωσης. 

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: 

 

Κάθε προσφέρων πρέπει να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το 

πρότυπο ISO9001 ή ισοδύναμο, για την παροχή υπηρεσιών στην κατηγορία 13. 

Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από 1 τουλάχιστον από τα 

μέλη της ένωσης. 

III.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης, με βάση 

τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση και είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το Συμφωνητικό. 

2. Η  Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν παραρτήματά του 

5. Το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

6. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών 

 

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

IV2.1) Περιγραφή 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής». 

 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών  

Ημερομηνία: 29/06/2020 και ώρα: 11:00 π.μ. (Tοπική ώρα) 
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IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 6  (από την αναφερόμενη ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών). 

IV.2.4) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 06/07/2020 και ώρα: 10:00 π.μ. (Tοπική ώρα) 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της Διακήρυξης. 

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 

8.143,00€.   

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 παρούσας, ήτοι 

μέχρι 29-1-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ.1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής  

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)  

Λεωφ. Θηβών 196 – 198  

Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης 

18233 ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή 

προσφυγών: 

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 

Ε.Ε. την 06-03-2020. Έγινε παράταση των επιμέρους ημερομηνιών της Διακήρυξης με 

διορθωτικές Προκηρύξεις στις 30-03-2020 και 5-5-2020. 
Αθήνα, 8-5-2020 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ19 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α’ β 
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