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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του ν. 4412/2016 

 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
Δήμος Σαμοθράκης 
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
Διεύθυνση : Χώρα, Σαμοθράκη, 68002   
Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα τεύχη: Μαρία Παπαθανασίου, Δημήτριος Κασκαμπάνης 
τηλ. 2551042195, fax: 2551041641, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Μελέτη αποχέτευσης οικισμών Θερμών & Camping , Χώρας – 
Αλωνίων και Ε.Ε.Λ. Θερμών & Camping και  Xώρας – Αλωνίων » και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. Έβρου. 

II.1.1. Σύντομη περιγραφή   
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης 
και διάθεσης λυμάτων οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης και την βελτίωση δικτύων ύδρευσης. Περιλαμβάνεται το 
σύνολο των κυρίων και υποστηρικτικών μελετών αλλά και η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης για την 
αδειοδότηση του έργου. 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα 
ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
Εκτιμώμενη Αξία: 498.542,95 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Ανά Κατηγορία Μελέτης: α ) 253.562,09 € για μελέτη κατηγορίας υδραυλικών μελετών – κατ. 13, β) 71.568,63 € 
για μελέτη κατηγορίας ΗΜ μελετών – κατ. 09, γ) 5.083,46 € για μελέτη κατηγορίας ΧΜ μελετών – κατ. 18, 
δ)33.301,43 € για μελέτη κατηγορίας περιβαλλοντικών μελετών – κατ. 27, ε) 70.000,00 € για μελέτη κατηγορίας 
τοπογραφικών μελετών  - κατ. 16 και 65.027,34 € για απρόβλεπτες δαπάνες.i 
 
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: οκτώ (8) μήνες.  

 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙΑ : Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες 
ΙΙΙΑ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 9.970,86 ευρώ (€) 
(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προ εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης). 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τη δανειακή 
σύμβαση13465/5108-27-10-2022 και την ένταξη με αρ.9284/2.3.2022 στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016. 
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ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 
(σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. 
Β : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρ. 17 του τεύχους της 
αναλυτικής Προκήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρ. 18 του τεύχους της αναλυτικής 
Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Στο διαγωνισμό οι προσφέροντες 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 
τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και να διαθέτουν μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες: 01, 02, 20 και 27. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ. 19 της αναλυτικής Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική επαγγελματική 
ικανότητα. 
 
ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με τα ακόλουθα κριτήρια, που περιγράφονται μαζί 
με τα επιμέρους κριτήρια στο αρ. 21 της αναλυτικής προκήρυξης: 
1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα 70%) 
2. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 30%) 
 
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr  
1. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16/2/2023 και ώρα 15.00μ.μ.και η ημερομηνία αποσφράγισης η 
23/2/2022 και ώρα 11.00 πμ   
 

Σαμοθράκη 10/01/2023 
Ο Δήμαρχος 

Νικόλαος Γαλατούμος 
 

 
 

                                                 
i Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ήτοι του συνόλου 

των προβλέψιμων προεκτιμώμενων αμοιβών (χωρίς ΦΠΑ) των επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση), το 
οποίο δύναται να διατεθεί εφόσον προκύψει προς τούτο ανάγκη κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 186 του ν. 4412/2016 περί τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών κατά τη διάρκειά τους (πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016).  
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