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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.A. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερούπολη 24-08-2021
Αριθμ. Πρωτ: 4588

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι:Κύριος του Έργου - Αναθέτων Φορέας
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Αναθέτων Φορέας :
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Παγγαίου
Οδός
Γωνία οδών Φιλελλήνων – Βενιζέλου, Ελευθερούπολη
Ταχ.Κωδ.
64100
Τηλ.
25920 21670
E-mail
deyap@deyapaggaiou.gr
Πληροφορίες
Ιορδάνης Χατζησπύρογλου, Κων/νος Νταμπανλής
ΤΜΗΜΑ II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1 Περιγραφή
Πρόκειται για την εκπόνηση της Μελέτης που αφορά τη σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης (masterplan) Δήμου
Παγγαίου. CPV : 71335000-5
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (NUTS:EL515)
II.2 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Σκοπός εκπόνησης της Μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δήμου Παγγαίου» είναι η μελέτη
και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού
συστήματος του Δήμου Παγγαίου, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και
οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου,
μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής,
προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
• Αποτύπωση-ανάλυση-αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
• Προτάσεις διαχείρισης πυροδοτικού συστήματος Δήμου – προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης
• Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος
• Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης
• Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – οριστικοποίηση masterplan.
Προϋπολογισμός υποέργου 58739,01 € χωρίς Φ.Π.Α.
II.3 Προεκτιμώμενη αμοιβή
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 58739,01 € (χωρίς ΦΠΑ] και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές
των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α/Α
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
18704,40
1
Υδραυλική Mελέτη (Κατ. 13)
2
Περιβαλλοντική Mελέτη (Κατ. 27)
11510,40
3
Οικονομική Μελέτη (Κατ.3)
4676,10
4
Μελέτη Η/Μ (Κατ. 9)
6834,30
5
Τοπογραφική μελέτη (Κατ. 16)
4676,10
6
Υδρογεωλογική - γεωλογική μελέτη (Κατ. 20)
4676,10
ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)
51077,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%
7661,61
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
58739,01
ΙΙ.4 Προθεσμίες της σύμβασης
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Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:
Α’ Στάδιο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 50 ημέρες (καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης 30 ημέρες)
Β’ Στάδιο - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ : 50 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 30 ημέρες)
Γ’ Στάδιο - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.: 60 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 40 ημέρες)
Δ’ Στάδιο - ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 50 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 30 ημέρες)
Ε’ στάδιο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN
30 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 80 ημέρες)
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 130 ημέρες
Ο Αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο
έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1174,78€ .
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27/04/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου, δύναται να
λάβει προκαταβολή, με βάση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 187 του Ν. 4412/2016 έναντι ισόποσης εγγυητικής
επιστολής που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 302 του ίδιου νόμου 4412/2016.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της διακήρυξης.

ΙΙΙ.2: Βασικοί όροι χρηματοδότησης
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ως υποέργο υπ’αριθμ. 1 της
Πράξης με τίτλο: «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης & Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Δήμου Παγγαίου» και η σύμβαση θα
χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
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Ανάπτυξης (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ03110080) και 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.
ΙΙΙ.3: Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται παρακάτω με τα αντίστοιχα ποσά προεκτιμώμενης αμοιβής
1.
18704,40 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.
11510,40 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
3.
6834,30 € για μελέτη κατηγορίας (9) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
4.
4676,10 € για μελέτη κατηγορίας (3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
5.
4676,10 € για μελέτη κατηγορίας (20) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ και
6.
4676,10 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
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.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
19.3 της διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ IV: Διαδικασία
IV. 1. Είδος διαδικασίας-Κριτήριο ανάθεσης
Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 10/09/2021
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της του Δήμου Παγγαίου www.dimospaggaiou.gr
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς
και τη σχετική στάθμισή τους που αναφέρονται στο άρθρο 21 διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ IV.2. Προθεσμίες
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/09/2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/10/2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.μ.
ΤΜΗΜΑ VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1 Διαδικασίες προσφυγής
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Αθήνα- ΕΛΛΑΔΑ)
VI.2 Υποβολή προσφυγών
Προθεσμία άσκησης της προσφυγής
1.Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
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(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 στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , 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.
2.Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
VI.3 Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

IORDANIS CHATZISPYROGLOU

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

