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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 -10 -2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 23932 

 

ΜΕΛΕΤΗ : 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» 

 

Α.Μ.: 124/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 CPV : 71351910-5 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 του Ν. 4412/2016 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

2. Κύριος του Έργου  :   ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

3. Εργοδότης    :  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

4. Προϊστάμενη Αρχή :    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     

      ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

5. Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι .η Τ.Υ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 

Χαλκηδόνας, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές 

Το σύνολο των Τευχών Προκήρυξης, διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή (εκτός από το 

σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς) από τις 05/10/2017 έπειτα από συνεννόηση από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343, τηλ. 210 

2589917, πληροφορίες: κ. Κολοβού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων 

της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 

να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν 

τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 

συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη 

δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 

ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/10/2017, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 13/10/2017. 
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Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας 

σύμβασης μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν 

φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του. 

ΤΜΗΜΑ IΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του Κοιμητηρίου 

Κόκκινου Μύλου και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Οι 

απαιτούμενες μελέτες είναι οι κάτωθι: 

1. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοιμητηρίου Κόκκινου Μύλου. 

2. Υδρογεωτεχνική Μελέτη Κοιμητηρίου Κόκκινου Μύλου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την 

προεκτιμώμενη αμοιβή της παρακάτω κατηγορίας μελέτης:  

1. 52.155,04 € για μελέτη κατηγορίας 20 - Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες 

και Έρευνες. 

και 7.823,26 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

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

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές 

προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και τα υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή 

τους όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες 

από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου 

ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 

 

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 

Ι) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της 

κατηγορίας που αναφέρεται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης 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.  

ΙΙ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

ΙΙΙ) 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 
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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 προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 

Μελετών για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, ως εξής:  

1  στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Β΄ 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.  

(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 τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης.  

Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α) της διακήρυξης η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

αποδεικνύεται, για τους μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, με το Πτυχίο 

Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, για τους δε αλλοδαπούς προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 

λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες : 

• Για την κατηγορία μελέτης 20 τουλάχιστον ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας. 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19.3 (β) της διακήρυξης, ήτοι: 

• Απαιτείται ο προσφέρων να έχει εκπονήσει τουλάχιστον μια (1) εγκεκριμένη μελέτη 

γεωλογικής καταλληλότητας την τελευταία τριετία (3ετία), η υλοποίηση της οποίας θα 

αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα. Επίσης να έχει εκπονήσει 

δυο (2) εγκεκριμένες υδρογεωλογικές μελέτες την τελευταία τριετία (3ετία), η υλοποίηση των 

οποίων θα αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα, εκ των οποίων η 

μια (1) τουλάχιστον με αντικείμενο στην μόλυνση του υπόγειου υδροφορέα, με διερεύνηση 

του βαθμού ρύπανση με κατάλληλες χημικές αναλύσεις σε σχέση με την περατότητα των 

σχηματισμών, με αναπαράσταση της κινηματικότητας των ρύπων εντός του υπόγειου 

υδροφορέα σε σχέση με τις πηγές ρύπανσης, με την τεκμηριωμένη διαπίστωση του βαθμού 

επηρεασμού γειτονικών υδροφορέων, και με την καταγραφή της κίνησης του υπόγειου νερού. 

Τα ανωτέρω θα επιβεβαιώνονται επί ποινής αποκλεισμού, από βεβαιώσεις/πιστοποιητικά 
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των Φορέων Ανάθεσης περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των 

μελετών. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τρίτη 

17/10/2017 και ώρα 10:00 πμ. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται: 

 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα 

Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343,  

 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Λεωφ. Δεκελείας 97, Νέα 

 Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341 

 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Λεωφ. Δεκελείας 97, Νέα 

 Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 της 

διακήρυξης 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και 

δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

ΤΜΗΜΑ V: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 

Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 225/2017 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΩΝΖ2ΩΗΓ-ΣΙΒ) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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