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ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ1: 

Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού 
γεωφράγματος για την ταμίευση 
ύδατος στην περιοχή Προδρόμου  

 
INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 
16 I5CB 009 
 
Η προς δημοπράτηση μελέτη αποτελεί 
το παραδοτέο 3.1.4 της πράξης “wa-
mbrella” του Δήμου Αλμωπίας, η 
οποία χρηματοδοτείται από το 
INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 
16 I5CB 009 με συγχρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους 
των συμμετεχουσών χωρών. Εγγραφή 
στη ΣΑΕ 408/6 με ενάριθμο έργου 
2018ΕΠ4086000 (ΑΔΑ:69ΒΔ465ΧΙ8-
6ΔΑ) 
Κ.Α. 63.7341.0004 

 

  

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του Ν.4412/2016 ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

 

 
Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ διακηρύττει ότι θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 
ανοικτή Δημοπρασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου » 
και ορίζει τα παρακάτω: 

η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών από την ανάρτηση του διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ,  

η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 16/10/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 24:00. 

 η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αλμωπίας από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
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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 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
www.dimosalmopias.gov.gr. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα 
τύπου “ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ”. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των πιο πάνω καλούμενων κατηγοριών 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  

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.  

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή χιλίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων 
ΕΥΡΩ (1.544,00 €) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα μήνες. 

 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.. 
 
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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosalmopias.gov.gr/
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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). 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, αρμόδιος υπάλληλος Μήτκα Σουλτάνα (τηλ.: 23843 50253 - Φαξ: 23840 21226) και 
την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (τηλ.: 23843 50252 - Φαξ: 23840 21226), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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