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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43 – Αθήνα
Τηλέφωνο
: 210 212 5967-5804
Fax
: 210 212 58 89

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 23/6/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2068/164076

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Πρόσκληση
Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του
Ν4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της σύμβασης:
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
και Αγροτικών Υποδομών σε ζητήματα επικαιροποιήσης των μελετών και των τευχών
δημοπράτησης, ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020».
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών σε συνέχειας της αρ. 1807/147010/3-6-2021
απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαδικασίας σύναψη σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών
Υποδομών σε ζητήματα επικαιροποιήσεων των μελετών και των τευχών δημοπράτησης,
ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν4412/2016,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την
υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης έργου, υπό τους εξής όρους και
προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας
σε ζητήματα επικαιροποιήσεων των μελετών και των τευχών δημοπράτησης αυτών, για τα κατωτέρω
έργα που είναι ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020:
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ
Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 39.680.000,00€.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, προϋπολογισμού 18.450.000,00€.
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ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) Τ.Ο.Ε.Β ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
Ν.ΗΛΕΙΑΣ, προϋπολογισμού 17.232.000,00€.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
''ΠΛΑΤΑΝΙΑ'' ΤΗΣ Δ.Κ.Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 5.834.747,60€.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ N. ΦΩΚΙΔΑΣ",
προϋπολογισμού 18.841.180,00€.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ
''ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ'', προϋπολογισμού 17.112.000,00€.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
''ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ'', προϋπολογισμού 6.969.795,00€.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, προϋπολογισμού
23.000.000,00€.
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ
ΣΤΟ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προϋπολογισμού 67.100.000,00€.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ I ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ, Α/Σ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ) , προϋπολογισμού 4.624.121,52€.
Στο αντικείμενο του Αναδόχου λοιπόν είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας σε ζητήματα
επικαιροποιήσεων των μελετών και των τευχών δημοπράτησης αυτών, για τα ανωτέρω έργα που
είναι ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020. Οι μελέτες των έργων που έχουν εκπονηθεί σε επίπεδο
οριστικών μελετών, χρήζουν ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ωριμότητα αυτών και η ανάγκη
επικαιροποίησής τους, με σκοπό τη δημοπράτηση τους για κατασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Στόχος της επικαιροποίησης αποτελεί η εναρμόνιση των μελετών με την κείμενη νομοθεσία, ώστε με
κατάλληλες αλλαγές που θα υλοποιηθούν, οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης αυτών να είναι
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς, ώστε να επιτευχθεί η διαδικασία
δημοπράτησης αυτών προς κατασκευή.
Η υποβοήθηση στην επικαιροποίηση των μελετών περιλαμβάνει, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
τις παρακάτω ενέργειες :
Αναγνώριση της περιοχής με επιτόπου επισκέψεις και συγκέντρωση των απαιτούμενων
στοιχείων.
Αξιολόγηση υφιστάμενης εγκεκριμένης μελέτης η οποία αφορά στην πληρότητα, ποιότητα
και εφαρμοσιμότητα της μελέτης, λαμβανομένου υπόψη ότι η μελέτη πρέπει να οδηγήσει σε έργο
ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Στην περίπτωση που η εγκεκριμένη μελέτη κρίνεται επαρκής
υποβάλλεται σχετικό έγγραφο, ενώ στην περίπτωση που χρήζει επικαιροποίησης συντάσσεται σχετική
τεκμηρίωση.
Στην περίπτωση που απαιτείται επικαιροποίηση γίνεται ο προγραμματισμός των εργασιών για
την επικαιροποίηση, σύνταξη χρονοδιαγράμματος, οργανογράμματος προσωπικού και σχετική
δαπάνη για την υποβοήθηση και τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εγγράφως.
Σύνταξη προγράμματος υποστηρικτικών εργασιών εφόσον απαιτούνται και υποβοήθηση στην
εκτέλεσή τους μετά από σχετική έγκριση.
Εκπόνηση επικαιροποιημένης μελέτης (σύνταξη σχεδίων και τευχών) σύμφωνα με τις
ισχύουσες κατά το χρόνο εκπόνησης προδιαγραφές.
Χρόνος λήξης της σύμβασης: 28-2-2022
2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη για το ως άνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), θα
καλυφθεί από το ενάριθμο 2018 ΣΜ58100000 και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5
του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και
Τροφίμων .
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3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχεία διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
Ως ημερομηνία και λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-6-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
12:00

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/ΕΡΓΩΝ και η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/proclamations-contests

(Το

Υπουργείο/Προκηρύξεις-

Διαγωνισμοί)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
2.
Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3.
ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε.
4.
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΕ
5.
Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Κ. Δημ. Τσαγκαλίδη
6.
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Α. Πολύμερου
7.
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Ε/Υ Πόρων
8.
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση)

3

