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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΥΡΗΜ/ΣΗΗ1: 

Μελζτη αντικατάςταςησ δικτφου 
φδρευςησ ςτην Σ.Κ. Ξιφιανήσ  

 
INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 
16 I5CB 009 
 
Η προσ δημοπράτηςη μελζτη αποτελεί 
το παραδοτζο 5.3.1 τησ πράξησ “wa-
mbrella” τησ ΔΕΤΑ Αλμωπίασ, η οποία 
χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA 
Cross Border Cooperation Programme 
CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με 
ςυγχρηματοδότηςη από την 
Ευρωπαϊκή Ζνωςη και πόρουσ των 
ςυμμετεχουςών χωρών. Εγγραφή ςτη 
ΑΕ 408/6 με ενάριθμο ζργου 
2018ΕΠ40860004 (ΑΔΑ: 9ΟΔΓ46ΜΣΛΡ-
82Ψ), Κ.Α. 15.02.01.30, 
Και από ιδίουσ πόρουσ τησ ΔΕΤΑΑ. 
Κ.Α. 63.7341.0004 

 

  

 
 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ  

ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ του Ν.4412/2016 ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  
ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΔΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΣΙΜΗ 

 

 
Ο Δικαιοφχοσ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ διακθρφττει ότι κα διεξαχκεί θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με 
ανοικτι Δθμοπραςία μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπωσ τροποποιικ θκαν και 
ιςχφουν ςιμερα για τθν επιλογι αναδόχου για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ με τίτλο «Μελζτη 
αντικατάςταςησ δικτφου φδρευςησ ςτην Σ.Κ. Ξιφιανήσ» και ορίηει τα παρακάτω: 

Η θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν από τθν ανάρτθςθ του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ,  

ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν η 20/04/2021, ημζρα 
Σρίτη και ώρα 10:00. 

 ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ θ 26/04/2021 ημζρα Δευτζρα και  ώρα 10:00 
θ οποία κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Αλμωπίασ από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  

Η  εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 142.080,09 € (χωρίσ ΦΠΑ) και  περιλαμβάνειi τισ  
προεκτιμώμενεσ αμοιβέσ των παρακάτω επιμέρουσ κατηγοριών μελετών:  

1. 33.061,52 € για μελέτη κατηγορίασ 16 Μελέτεσ Τοπογραφίασ 
2. 78.339,08 € για μελέτη κατηγορίασ 13 Μελέτεσ Υδραυλικών Έργων 

(ςυμπεριλαμβάνεται η ςύνταξη των Τευχών Δημοπράτηςησ και ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
3. 12.147,30 € για μελέτη κατηγορίασ 21 Γεωτεχνικέσ Μελέτεσ και Έρευνεσ 
 

                                           

 



 

και 18.532,19 € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. 
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
www.dimosalmopias.gov.gr. 

Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τφπου  
“ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΧΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - 
ΣΙΜΗ”. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφντα ι 
ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν των πιο πάνω καλοφμενων κατθγοριϊν 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 Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ 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  

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.  

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ Φ.Π.Α. δθλαδι δφο χιλιάδων οκτακοςίων ςαράντα ΕΤΡΩ και εξήντα λεπτών (2.841,60 €) και 
θ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Η ιςχφσ τθσ κα 
είναι τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν, μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ο χρόνοσ 
ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα μινεσ. 

 Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ 
μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.. 
 
Η μελζτη ζχει ενταχθεί ςτην πράξη wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το  INTERREG IPA Cross 
Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 και η ςφμβαςη θα χρηματοδοτηθεί με 
122.095,00 € από τη ΑΕ 408/6 (ενάριθμοσ ζργου 2018ΕΠ40860004, ΑΔΑ: 9ΟΔΓ46ΜΣΛΡ-82Ψ). ε 
περίπτωςη που το ποςό χρηματοδότηςησ από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για τη ςφμβαςη, η ΔΕΤΑ 
Αλμωπίασ θα καλφψει από ίδιουσ πόρουσ ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική 
διαφορά που προκφπτει (ςχετική η υπ’αριθμ. 29/2020 απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου)  
 
Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι που είναι ο Διμοσ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ με το αρμόδιο όργανο του, τθν Οικονομικι Επιτροπι.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιοφχο ΔΗΜΟ 
ΑΛΜΩΠΙΑ, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Μήτκα ουλτάνα (τθλ.: 23843 50253 - Φαξ: 23840 21226) και τθν 
Σεχνική Τπηρεςία του ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ (τθλ.: 23843 50252 - Φαξ: 23840 21226), τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

  
ΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΟ 

 

                                           
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosalmopias.gov.gr/
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