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Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Αριθμός ταυτοποίησης: 134/2022
Ταχ. διεύθυνση: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51
Πόλη: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 17562
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr
Τηλέφωνο: +30 2132020250
Φαξ: +30 2132020359
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.palaiofaliro.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.palaiofaliro.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheous.gov.gr

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΟΤΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Eκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών μελετών για την κατασκευή υπόγειου χώρου
στάθμευσης στον Φλοίσβο
Αριθμός αναφοράς: 134

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

II.2)

Περιγραφή

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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1.1.1. Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης υπογείου κτηρίου στάθμευσης αυτοκίνητων σε στάδιο μελέτης
εφαρμογής.
1.1.2. Η εκπόνηση της στατικής μελέτης υπογείου κτηρίου στάθμευσης αυτοκίνητων σε στάδιο μελέτης
εφαρμογής.
1.1.3. Η εκπόνηση της στατικής μελέτης τεχνικών Κάτω/Διάβασης (Κ/Δ) και πασσαλοτοίχων για την αντιστήριξη
των ραμπών πρόσβασης σε Κ/Δ σε στάδιο (Προκαταρκτικής Επεξεργασίας και Οριστικής Μελέτης.
1.1.4. Η εκπόνηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών υπογείου κτηρίου στάθμευσης αυτοκίνητων σε
στάδιο μελέτης εφαρμογής.
1.1.5. Η εκπόνηση όλων των μελετών για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις των τεχνικών Κάτω/
Διάβασης (Κ/Δ) σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.
1.1.6. Η εκπόνηση της συγκοινωνιακής μελέτης για την πρόσβαση στο υπόγειο κτήριο στάθμευσης αυτοκίνητων
σε στάδιο Προκαταρκτικής Μελέτης, Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής.
1.1.7. Η τοπογραφική μελέτη.
1.1.8. Οι γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες σε στάδιο Οριστικής Μελέτης.
1.1.9. Η Περιβαλλοντική μελέτη.
1.1.10. Η φυτοτεχνική μελέτη.
1.1.11. Η εκπόνηση ενεργειακής μελέτης (ΚΕΝΑΚ) σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.
1.1.12. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.
1.1.13. Η σύνταξη ΣΑΥ και ΦΑΥ.
1.1.14. Η έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών από διάφορους φορείς και τυχόν άλλα σχετικά
θέματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών για την «Κατασκευή υπόγειου
χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Φλοίσβο, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου»
II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.2)
Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:
Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 / 17 / 19.1 / 22.2.1 της 134/222 Διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.2)

Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.7)

Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:

IV.1.9)

Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης με αριθμό 134/22.

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/07/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

22PROC010693205 2022-06-06

3/6

Ελληνικά
IV.3)

Βραβεία και κριτική επιτροπή

IV.3.1)

Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): όχι

IV.3.2)

Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:

IV.3.3)

Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές
του διαγωνισμού: όχι

IV.3.4)

Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: όχι

IV.3.5)

Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3)
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κάθε προσφέρων για να μην αποκλειστεί από την παρούσα Διαδικασία, πρέπει να διαθέτει επιπλέον οικονομική
και χρηματοοικονομική ικανότητα ως εξής:
α) μέσος όρος κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας
του διαγωνισμού ποσού ίσου με το διπλάσιο προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης προ Φ.Π.Α. (να
καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης ΟΦ που συμμετέχουν στις κατηγορίες 6 και 8), σύμφωνα με το
άρθρο 75 §3 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) και
β) ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ, με ποσό κάλυψης μεγαλύτερο του προϋπολογισμού
της προς σύναψη σύμβασης
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις.
19.3 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
Α) Να έχει να έχει εκπονήσει μέσα στην τελευταία πενταετία μελέτες ως κάτωθι:
• για την κατηγορία μελέτης 6, αρχιτεκτονικές μελέτες έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε αμιγώς
υπογείων, είτε με έκταση υπογείων χώρων μεγαλύτερη των 1000 τ.μ. που αφορούν συγκοινωνιακά έργα,
αθροιστικής αμοιβής τουλάχιστον ίσης με την προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας 6 της παραγράφου Γ.
• για την κατηγορία μελέτης 8, στατικές μελέτες υπογείων τεχνικών έργων και στατικές μελέτες τεχνικών Κάτω/
Διάβασης (Κ/Δ) & πασσαλοτοίχων και στατικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, είτε αμιγώς υπογείων, είτε με έκταση υπογείων χώρων μεγαλύτερη των 1000 τ.μ. αθροιστικής αμοιβής
τουλάχιστον ίσης με την προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας 8 της παραγράφου Γ.
• για την κατηγορία μελέτης 9, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, είτε αμιγώς υπογείων, είτε με έκταση υπογείων χώρων μεγαλύτερη των 1000 τ.μ. και μελέτες για
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τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις υπόγειων έργων αθροιστικής αμοιβής τουλάχιστον ίσης με την
προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας 9 της παραγράφου Γ.
19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω απαίτηση αρκεί να πληρείται από τουλάχιστον έναν, εκ
των συμμετεχόντων στην ένωση, οικονομικό φορέα.
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν Σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες
απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω απαίτηση αρκεί να πληρείται από τουλάχιστον έναν, εκ
των συμμετεχόντων στην ένωση, οικονομικό φορέα.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή,
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κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι :
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή,
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. – ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια
Έργα.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017 .
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά .
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51
Πόλη: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Ταχ. κωδικός: 17562
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr
Τηλέφωνο: +30 2132020250
Φαξ: +30 2132020359
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.palaiofaliro.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/06/2022
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