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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(Άρθρου 122 Ν.4412/2016) 

Επωνυμία και Διευθύνσεις: 
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αλμωπίας  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλ.Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ. 58400, Αριδαία, Ελλάδα. 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπαδοπούλου Σαπφώ 
Τηλέφωνο: +30 2384350204 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech@0598.syzefxis.gov.gr  
Φαξ: +30 2384021226 
Κωδικός NUTS: EL 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση: www.dimosalmopias.gov.gr 
Επικοινωνία 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Αλμωπίας στη διεύθυνση: 
www.dimosalmopias.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση 
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής  : Δήμος Αλμωπίας 
Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Τίτλος: Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου 
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 
Τοπογραφικές υπηρεσίες 71351810-4 
Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων      71351100-4 
Υπηρεσίες σχεδιασμού φραγμάτων                                                                71322400-5 
Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αγροτική παραγωγή                                   7711000-4 
Υπηρεσίες σχεδιασμού φερουσών δομών                                                 71327000-6 
Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες                                                 71334000-8 
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα     71313400-9 
Είδος σύμβασης 
Μελέτη 
Σύντομη περιγραφή: 
Η μελέτη που αφορά στην κατασκευή ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή 
Προδρόμου, συντίθεται από τις παρακάτω μελέτες: 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Τοπογραφική  μελέτη για την κατασκευή 
ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση 
ύδατος στην περιοχή Προδρόμου                                         

Περιλαμβάνει την αξιοποιήση 
χαρτογραφικών υποβάθρων καθώς και τις 
επί τόπου τοπογραφικές αποτυπώσεις.  

2 
Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή ρυθμιστικού 
γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην 
περιοχή Προδρόμου      

Περιλαμβάνει εργασίες πεδίου και 
εργαστηρίου με συμπεράσματα για τη 
στατικότητα του σώματος φράγματος. 
Περιλαμβάνεται και η προμελέτη για την 
εκτέλεση ερευνών για την καταλληλότητα 
της θέσης.  

3 
Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή ρυθμιστικού 
γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην 
περιοχή Προδρόμου                                         

Περιλαμβάνει την μελέτη του σώματος του 
φράγματος και τον ακριβή υπολογισμό 
όλων των διατάξεων. 

4 

Μελετη γεωργοτεχνικής σκοπιμότητας για την 
κατασκευή ρυθμιστικού γεωφράγματος για την 
ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου 
(γεωργική μελέτη)    

 Περιλαμβάνει τον υπολογισμό αρδευτικών 
αναγκών των αγροκτημάτων που θα 
αρδευτούν. 

5 
Στατική  μελέτη για την κατασκευή ρυθμιστικού 
γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην 
περιοχή Προδρόμου      

 Περιλαμβάνει την στατική μελέτη  
αντλιοστασίου. 

6 
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την κατασκευή 
ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση 
ύδατος στην περιοχή Προδρόμου      

 Περιλαμβάνει την μελέτη των διατάξεων 
που θα χρειαστούν. 

7 
ΜΠΕ   για την κατασκευή ρυθμιστικού 
γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην 
περιοχή Προδρόμου                                            

 Περιλαμβάνει την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων. 

Εκτιμώμενη συνολική αξία 
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 77.172,15 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

1. 13.970,46 € για μελέτη κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας  
2. 17.252,79 € για μελέτη κατηγορίας  21 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες  
3. 14.067,90 € για μελέτη κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών Έργων  
4. 3.654,00 € για μελέτη κατηγορίας 23 Μελέτες Γεωργικές  
5. 3.296,58 € για μελέτη κατηγορίας 8 Στατικές Μελέτες  
6. 3.310,68 € για μελέτη κατηγορίας 9 Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές 
7. 5.481,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες 
8. 6.072,81 € για τεύχη δημοπράτησης 
και 10.065,93 € για απρόβλεπτες δαπάνες 

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα  
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
Τόπος εκτέλεσης 
Κωδικός NUTS: EL 
Κωδικός NUTS: EL5 
Κριτήρια ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τα ακόλουθα κριτήρια. 
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς:  Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς 
εκπόνηση μελέτης βαρύτητα 20%) 
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς :Πληρότητα και  αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης 
(βαρύτητα 35%) 
Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς : Οργάνωση του οικονομικού φορέα εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 
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50%) 
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%. 
Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=20% 
Διάρκεια σύμβασης,  
Διάρκεια σε μήνες: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης  
Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 
Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής : 
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 1.544,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: 
Η μελέτη έχει ενταχθεί στην πράξη wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το  INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί με 69.119,00 ευρώ 
από τη ΣΑΕ 408/6 (ενάριθμος έργου 2018ΕΠ4086000 (ΑΔΑ:69ΒΔ465ΧΙ8-6ΔΑ). Σε περίπτωση που το ποσό 
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για τη σύμβαση, ο Δήμος Αλμωπίας θα καλύψει από 
ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει (σχετική η 
υπ’αριθμ. 167/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).  
Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % 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 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του 
άρθρου 12.1 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Οι προσφέροντες 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. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται                                                                                                                                                                            
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα                                                                                                                                   
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 19.3 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.                                                                                 
Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 του τεύχους της αναλυτικής 
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 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 
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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 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. 
Διαδικασία Ανάθεσης:  
Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού 
Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “92910” 
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ορίζεται η 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59 
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Διάρκεια σε μήνες: δέκα (10) (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
Ημερομηνία: 22/10/2020 
Τοπική ώρα: 10:00 
Τόπος: Δημαρχείο δήμου Αλμωπίας, πλ. Αγγελή Γάτσου, 58400 Αριδαία 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση 
Διαδικασίες προσφυγής 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
Λεωφ.Θηβών 196-198,  
Αγ.Ιωάννης Ρέντης18233 
Αθήνα 
ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  
Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr 
Υποβολή προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση τη 
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. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15)ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψη 

 
 

Αριδαία, 01/10/2020 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 
 

 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SAPFO PAPADOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.10.01 12:41:54 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΡΙΔΑΙΑ
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