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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η  Δ/νση  Αναδασώσεων  Αττικής  διακηρύσσει  την  με  ανοιχτή  διαδικασία  (συνοπτικό
διαγωνισμό  του  άρθρου  117  του  Ν.  4412/2016),  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής  και  με  το  σύστημα
προσφοράς  με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  του  άρθρου  125  του  ν.  4412/2016,  επιλογή
αναδόχου για τη σύνταξη προκαταρκτικής αναγνωριστικής μελέτης με τίτλο: 

«Προκαταρκτική  αναγνωριστική  μελέτη  ορεινών  υδρονομικών  έργων και  έργων
δασοτεχνικής  διευθέτησης  χειμάρρων  στην  περιοχή αρμοδιότητας  Δ/νσης Δασών
Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη  δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή
των  Δήμων  Καματερού,  Ιλίου,  Πετρούπολης,  Περιστερίου,  Χαϊδαρίου  και
Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας
Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας  37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις  17 -  12  -  2019  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10.00  π.μ.
(ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  παραλαβής  προσφορών), στα  γραφεία  της  Δ/νσης
Αναδασώσεων Αττικής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων 2019,
ΣΑΕ 584,  2014ΣΕ58400008 «Δασικές Μελέτες (Π.Κ. 2002ΣΕ08400001)»  σύμφωνα με τη με
αρ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/59551/404/01-07-2019  (ΑΔΑ:  Ω2ΤΑ4653Π8-ΚΩΧ)  Απόφαση  Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τις μελέτες
αυτές, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν
4013/2011,  καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016,  κράτηση υπέρ Γεωτεχνικών 6‰, (Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%)
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α/2006),  και κάθε άλλης νόμιμης
κράτησης.

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που
δραστηριοποιούνται στην  εκπόνηση  μελετών  των  κατηγοριών  κατηγορίας  24  «Δασικές
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Μελέτες»  του   με  αρ.   541/1978  Π.Δ.  (ΦΕΚ  116/Α/78)  όπως  ισχύει,  Γ’  τάξης  και  άνω,
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88, που είναι εγκατεστημένοι 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 ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή  πρέπει  να  είναι  τέτοια  που  να  εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  ενός  και  μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ-
λάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προ-
σφέροντες 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. 

      Για την προκηρυσσόμενη προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη κατηγορίας 24 Δασικές μελέτες
και  τάξης πτυχίου Γ΄  και άνω,  απαιτείται  πιστοποιημένη εμπειρία στο αντικείμενο των ορεινών
υδρονομικών έργων  και έργων  δασοτεχνικής  διευθέτησης  χειμάρρων, η οποία θα αποδεικνύεται
από έγγραφο αρμόδιας δασικής υπηρεσίας που να βεβαιώνει τη σύνταξη και έγκριση αντίστοιχης
προκαταρκτικής αναγνωριστικής μελέτης, είτε προμελέτης, ή οριστικής μελέτης ιδίου αντικειμένου.

Στα παραδοτέα της παρούσας σύμβασης που καλείται ο ανάδοχος να υποβάλλει θα περιλαμβάνονται:

 Η  προκαταρκτική  αναγνωριστική   μελέτη,   η  οποία  πέρα  των  κεκανονισμένων  θα
περιλαμβάνει  και  τους  υπολογισμούς  των  υδρολογικών  κ.α.  στοιχείων  των  λεκανών
απορροής, τους τύπους των προτεινομένων έργων  (όπως π.χ. τις διαστάσεις των προτύπων
φραγμάτων και των συναφών προτεινομένων έργων κ.λπ.),  τις προμετρήσεις,  την ανάλυση
τιμών  και  τιμολόγιο,  τον προϋπολογισμό,  τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό  της οριστικής
μελέτης,  τον  εκτιμώμενο  προϋπολογισμό   κατασκευής  των  έργων,  τους  χάρτες,  τα
διαγράμματα, τις φωτογραφίες των θέσεων των προτεινομένων έργων. Όλα τα ανωτέρω θα
παραδοθούν σε ψηφιακή και αναλογική μορφή. Το κόστος εκτύπωσης αυτών, καθώς και των
απαιτούμενων αποθηκευτικών μέσων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Το Τ.Ε.Υ.Δ.  σε επεξεργάσιμη μορφή, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς,  καθώς και τα
τεύχη  δημοπράτησης,  θα  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αττικής:  http://www.apdattikis.gov.gr/.  Εναλλακτικά  δύνανται  οι  οικονομικοί  φορείς  να
απευθύνονται  στην  Διεύθυνση  Αναδασώσεων  Αττικής  για  την  παραλαβή  εντύπου
οικονομικής προσφοράς, του  ΤΕΥΔ, καθώς και να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης
ή να εκτυπώσουν αυτά με δαπάνη και ευθύνη τους κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες έως και
την 16-12-2019, ώρες 09.00-13.00. 
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Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι: επτακόσια σαράντα ένα ΕΥΡΩ (741 €), η οποία εκδίδεται
είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμ-
μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή σύμβασης ανέρχε-
ται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Α.
Η Aναπληρώτρια Διευθύντρια

                                 Ιωάννα Βέρδη
                                   Δασολόγος
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