
 

 

 
 

 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑKΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                               Σαμοθράκη   13/12/2021 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ       Αρ. Πρωτ. : 6170 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Τ. Υ.Π.&Π.Ζ. 

 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο  

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 

 
Ο ∆ήµαρχος Σαμοθράκης 

 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό µε  κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης  σχέσης ποιότητας τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με 
τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ». 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 56.736,19 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις 
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 
 

1. 35.070,75 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
2. 5.395,50 € για μελέτη κατηγορίας (17) ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Και 6.069,94€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 10.200,00 € για εργαστηριακές αναλύσεις. 

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, Ταχ.Κωδ.: 68002  Κωδικός NUTS:EL511 
Τηλ.: 2551042195, fax: 2551041641 
E-mail: dim@samothraki.gr , Ιστοσελίδα:www.samothraki.gr/ 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασηςi στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr,    Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.samothraki.gr) αναρτάται σχετική 
ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και  διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο 
του ΕΣΗΔΗΣ  Δημόσια Έργα.  
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση της μελέτης του 
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Σαμοθράκης βάσει του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) και περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:  

 Φάση Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού. Κατά τη διάρκεια της Φάσης Ι, συγκροτείται η ομάδα υλοποίησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, 

συλλέγονται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ύδρευσης, εν συνεχεία αξιολογούνται τα 

συλλεγμένα στοιχεία ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητά τους και την αναγκαιότητα επικαιροποίησής 

τους. Προσδιορίζονται και αξιολογούνται τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία εξετάζονται ως προς την επάρκεια 

και την αποτελεσματικότητά τους και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την αστοχία στη λειτουργία του 

συστήματος ύδρευσης κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών. Τα επιμέρους στάδια της Φάσης Ι είναι: 

 Ενέργειες συγκρότησης ομάδας και σύνταξη οργανογράμματος 

 Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος 
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 Σύνταξη διαγραμμάτων ροής 

 Περιγραφή συστήματος ύδρευσης 

 Προσδιορισμός και εκτίμηση κινδύνων 

 Προσδιορισμός των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου και επαναξιολόγηση κινδύνων 

 Φάση ΙΙ: Εφαρμογή οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Κατά τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ, λαμβάνονται υπόψη 

τα αποτελέσματα της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της Φάσης Ι, πραγματοποιείται η εφαρμογή 

του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής. Τα επιμέρους στάδια της Φάσης ΙΙ είναι: 

 Παρακολούθηση στην Πηγή (εργαστηριακές αναλύσεις) 

 Παρακολούθηση στον Καταναλωτή (εργαστηριακές αναλύσεις) 

 Αξιολόγηση μέτρων ελέγχου 

 Φάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Βασικό στόχο της Φάσης ΙΙΙ αποτελεί η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών κατά την εφαρμογή του οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, με την 

υποστήριξη κατάλληλου διαχειριστικού εργαλείου και εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του για την 

αποφυγή και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων. Τα επιμέρους στάδια της Φάσης ΙΙΙ είναι: 

 Ενέργειες Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου 

 Ενέργειες αναθεώρησης του Σχεδίου 

4 Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5 Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες  από την υπογραφή  της σύμβασης. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 20 μήνες. 
6. Σύστημα υποβολής προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης: 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, της αναλυτικής διακήρυξης. 

7. Εγγυήσεις: 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.135,00€  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται 

σε 5% επί την εκτιμώμενη  αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

8.  Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των παρακάτω κατηγοριών: 
 

1.  μελέτη κατηγορίας (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
2.  μελέτη κατηγορίας (17) ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
και που είναι εγκατεστημένα σε:ii 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7iii και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) 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.  

 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσηςiv. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςv. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
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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. 
9. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με 
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ 
σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής:  
(α) Για τη κατηγορία μελέτης (13) Υδραυλικών έργων, 1 στέλεχος τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας  
(β) Για την κατηγορία μελέτης (17) Χημική μελέτη, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας  

10. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια  Έργα»  και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016vi. 

11.  Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο Αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

13. Χρηματοδότηση: Η μελέτη έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020» Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου 

εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» (Τίτλος Πράξης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5034581) και συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ (Κωδικός εναρίθμου στο ΠΔΕ 

2019ΕΠ03110068). 

14. ∆ημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο 

πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨(www.diavgeia.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.samothraki.gr. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                        ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

i Πρβ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
ii  Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες 

γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  
iii  Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
iv  Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en  
v Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
vi  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 

                                                           

21PROC009741016 2021-12-14
ΑΔΑ: 6Γ2ΒΩ1Λ-Ψ30


		2021-12-14T13:47:14+0200




