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ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(Άρθρου 122 Ν.4412/2016) 

Επωνυμία και Διευθφνςεισ: 
Επίςθμθ επωνυμία: Διμοσ Αλμωπίασ 
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Ρλ.ΑγγελιΓάτςου, Τ.Κ. 58400, Αριδαία, Ελλάδα. 
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μιτκα Σουλτάνα 
Τθλζφωνο: +30 2384350254 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech@0598.syzefxis.gov.gr 
Φαξ: +30 2384021226 
Κωδικόσ NUTS: EL 
Διεφκυνςθ(-εισ) ςτο διαδίκτυο: 
Γενικι διεφκυνςθ: www.dimosalmopias.gov.gr 
Επικοινωνία 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για απεριόριςτθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτθ 
διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του διμου Αλμωπίασ ςτθ διεφκυνςθ: 
www.dimosalmopias.gov.gr 
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από θ προαναφερκείςα διεφκυνςθ 
Οι προςφορζσ ι οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβάλλονται ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 
Τφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  : Διμοσ Αλμωπίασ 
Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ 

Τίτλοσ: Μελζτθ αντικατάςταςθσ δικτφου φδρευςθσ ςτθν Τ.Κ. Ξιφιανισ 
Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου CPV 
Υπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν           71320000-7   
Είδοσ ςφμβαςησ 
Μελζτθ 
Σφντομη περιγραφή: 
Η μελζτθ που αφορά ςτθν αντικατάςταςθσ του δικτφου φδρευςθσ ςτθν Τ.Κ. Ξιφιανισ, ςυντίκεται από τισ 
παρακάτω μελζτεσ: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1 Μελζτθ Τοπογραφίασ 

Ρεριλαμβάνει τθν τοπογραφικι αποτφπωςθ 
τθσ περιοχισ του οικιςμοφ τθσ Ξιφιανισ, 
ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το δίκτυο 
φδρευςθσ. 

mailto:tech@0598.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosalmopias.gov.gr/
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2 Μελζτθ Υδραυλικϊν Ζργων 
Ρεριλαμβάνει τθ διαςταςιολόγθςθ και τον 
ςχεδιαςμό των απαιτοφμενων ζργων 
φδρευςθσ. 

3 Γεωτεχνικι Μελζτθ και Ζρευνα 
Ρεριλαμβάνει τθ διερεφνθςθ των 
γεωτεχνικϊν δεδομζνων που αφοροφν ςτθν 
καταςκευι του δικτφου φδρευςθσ. 

Εκτιμώμενη ςυνολική αξία 
Η  εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 142.080,09 € (χωρίσ ΦΡΑ) και  περιλαμβάνει τισ  
προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ των παρακάτω επιμζρουσ κατθγοριϊν μελετϊν:  

1. 33.061,52€ για μελζτθ κατθγορίασ 16 Μελζτεσ Τοπογραφίασ  
2. 78.339,08 € για μελζτθ κατθγορίασ 13 Μελζτεσ Υδραυλικϊν Ζργων (ςυμπεριλαμβάνεται θ ςφνταξθ 

των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
3. 12.147,30 € για μελζτθ κατθγορίασ  21 Γεωτεχνικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ  
και 18.532,19  € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ 

Ρληροφορίεσ ςχετικά με τα τμήματα  
Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα 
Τόποσ εκτζλεςησ 
Κωδικόσ NUTS: EL 
Κωδικόσ NUTS: EL5 
Κριτήρια ανάθεςησ 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά» βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με τα ακόλουκα κριτιρια. 
Κριτιριο 1ο Τεχνικισ προςφοράσ:  Βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ 
εκπόνθςθ μελζτθσ βαρφτθτα 20%) 
Κριτιριο 2ο Τεχνικισ προςφοράσ :Ρλθρότθτα και  αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ 
(βαρφτθτα 50%) 
Κριτιριο 3ο Τεχνικισ προςφοράσ : Οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ (βαρφτθτα 
30%) 
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 80%. 
Ο ςυντελεςτισ  βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UΟΡ=20% 
Διάρκεια ςφμβαςησ,  
Διάρκεια ςε μινεσ: Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  
Ρληροφορίεσ ςχετικά με εναλλακτικζσ προςφορζσ 
Θα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ: όχι 
Απαιτοφμενεσ Εγγυήςεισ 
Εγγφηςη ςυμμετοχήσ : 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςε 2.841,60 ευρϊ (€) (αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 2% επί τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ τθσ ςφμβαςθσ) 
Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ : 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που κα κατακζςει ο ανάδοχοσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 
5%  επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ ή/και αναφορά ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ που τισ διζπουν: 
Η μελζτθ ζχει ενταχκεί ςτθν πράξθ wa-mbrella που χρθματοδοτείται από INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 και θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί με 122.095,00 € από 
τθ ΣΑΕ 408/6 (ενάρικμοσ ζργου 2018ΕΡ40860004, ΑΔΑ: 9ΟΔΓ46ΜΤΛ-82Ψ). Σε περίπτωςθ που το ποςό 
χρθματοδότθςθσ από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για τθ ςφμβαςθ, θ ΔΕΥΑ Αλμωπίασ κα καλφψει από ίδιουσ 
πόρουσ ι άλλο χρθματοδοτικό πρόγραμμα τθν οικονομικι διαφορά που προκφπτει (ςχετικι θ υπ’αρικμ. 
29/2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου).  
Η ςφμβαςθ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 
3 του Ν 4013/2011,  κακϊσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ 



 

   
    

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ 
Άδεια άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτήςεων για 
τηνεγγραφή ςε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν ςτθν κατθγορία/ κατθγορίεσ μελετϊν του 
άρκρου 12.1 του τεφχουσ τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά 
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται                                                                                                                                                                                                  
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ππωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 19.3 του τεφχουσ τθσ αναλυτικισ 
διακιρυξθσ.                                                                                                                                                                
Αντικειμενικοί κανόνεσ και κριτήρια ςυμμετοχήσ 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 
εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 του τεφχουσ τθσ αναλυτικισ 
διακιρυξθσ  και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ 
Νομική μορφή που πρζπει να ζχει ο όμιλοσ οικονομικών φορζων ςτον οποίο θα ανατεθεί η ςφμβαςη: 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των 
ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Η ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν 
προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν. 
Διαδικαςία Ανάθεςησ:  
Ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ 
Αφξων Αριθμόσ Συςτήματοσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ: “…………..” 
Ρροθεςμία παραλαβήσ των προςφορών ή των αιτήςεων ςυμμετοχήσ 
Ορίηεται θ 20/04/2021, θμζρα Τρίτη  ϊρα 10:00 
Γλώςςεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να υποβληθοφν οι προςφορζσ ή οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ: 
Ελλθνικά 
Ελάχιςτη απαιτοφμενη χρονική διάρκεια ιςχφοσ τησ προςφοράσ 
Διάρκεια ςε μινεσ: οκτώ (8) (από τθν αναφερόμενθ θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν) 
Προι για την αποςφράγιςη των προςφορών 
Ημερομθνία: 26/04/2021 
Τοπικι ϊρα: 10:00 
Τόποσ: Δθμαρχείο διμου Αλμωπίασ, πλ. Αγγελι Γάτςου, 58400 Αριδαία 
Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ 
Διαδικαςίεσ προςφυγήσ 
Φορζασ αρμόδιοσ για τισ διαδικαςίεσ προςφυγήσ 
Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) 
Λεωφ.Θθβϊν 196-198,  
Αγ.Ιωάννθσ ζντθσ18233 
Ακινα 
ΕΛΛΑΔΑ 



 

   
    

Τθλζφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ: +30 2132141229 
Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr 
Υποβολή προςφυγών 
Ακριβείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν (τισ) προκεςμία(-εσ) για τθν υποβολι προςφυγϊν: 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15)θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθ 

 
 

Αριδαία, 05/04/2021 
 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΑΛΜΩΡΙΑΣ 
 

ΜΡΑΤΣΗΣ ΧΗΣΤΟΣ 
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