
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,

(προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18)

1. H Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας προκηρύσσει την ανάθεση της 
μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την 
προστασία της περιοχής του Φαραγγιού Δημοσάρη και ευρύτερης περιοχής (όρος Όχη – Κάμπος 
Καρύστου – Καφηρέας)», με προεκτιμώμενη αμοιβή 58.412.31€ μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000 – 2006.

2.   Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται και η 
αντιστοίχως καλούμενη τάξη πτυχίου, είναι οι εξής:
- στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική μελέτη), πτυχία τάξης Γ’
των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετητών, του άρθρου 39 του ν. 
3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του ν. 716/1977 και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων).

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ. στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της Υπηρεσίας: Μεσσαπίων 
4 ΤΚ 341 00  ΧΑΛΚΙΔΑ, μέχρι τις   6/10/2009.
Η προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

4.    Ως ημερομηνία λήξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 14/10/09, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
12.00π.μ.

5.    Στο διαγωνισμό γίνονται δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 
σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί 
συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και 

διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου,  ή
β) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα 

με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών 
αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή 

γ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των 
προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ 
Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα 
των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή 
στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με 
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

- για πτυχίο Γ’ τάξης, 1 μελετητής  12ετούς   εμπειρίας  
6.     Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 

και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7.    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους εγγύηση συμμετοχής 2% 

της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.168,25 ευρώ.
8.     Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών 
προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της 
Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης. 

9.    Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι από την Νομαρχιακή 
Επιτροπή Ν.Α. Ευβοίας. 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας (Μεσσαπίων 4, Χαλκίδα), με την καταβολή ποσού 20€
(Πληροφορίες: κα Μαρία Κοτσιμπού,  τηλ.: 22213-54809). Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό 
παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της αίτησης.  

                                                                                                       Χαλκίδα,   3  / 9  / 2009
                                                                                                    Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

                                                                                                        ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ


