
   ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

              ΝΕΣΟΤ 
                                                                                              Φρυσούπολη, 26-1-2021 

 Αρ. Πρωτ.: 143 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Χ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

1.      Η Δ.Ε.Τ.Α. Νέστου, διακηρύσσει διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

(Ε..Η.ΔΗ..) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων 

του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της μελέτης  " 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΕΔΙΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΔΕΤΑ ΝΕΣΟΤ ", με προϋπολογισμό 

59.790,80  € (πλέον Υ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης τους 24 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

CPV 71320000-7   "Τπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών"  

      Αντικείμενο της μελέτης είναι: 

 Σο φυσικό αντικείμενο αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του χεδίου Ασφαλείας 

Νερού στους οικισμούς του Δήμου Νέστου, έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ (σχετικά με την ποιότητα 

του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) με στόχους:  

Ση διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο 

δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού μέσω: 

 • ελαχιστοποίησης της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του • 

σωστής επεξεργασίας του ύδατος 

• σωστής διανομής σε δίκτυα ύδρευσης ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. 

Σο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

Υάση Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής ΑΝ 

Υάση ΙΙ: Εφαρμογή οδηγού ΑΝ 

Υάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση ΑΝ     

       Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 59.790,80  Ευρώ χωρίς 

ΥΠΑ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 43.365,60 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών): 6.504,84 €, που αναλώνονται 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 

Εργαστηριακές αναλύσεις:9.920,36 € 

ύνολο 59.790,80  €  



2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Υορέα 

(http://deyanestou.gr/).. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 

12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, 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 υμφωνίας, 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.  

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν 

απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 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.  

       Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 1.195,82 €. 

4. Σο έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014-2020»  

5. Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-2-2021 και ώρα 

11:00 π.μ. και  ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 25-2-2021  και 

ώρα 11:00 π.μ. 

6. Σο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Προϊσταμένη Αρχή , το Δ.. της 

Δ.Ε.Τ.Α.  Νέστου. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Τ.Α. Νέστου 

 

                                                                          Μιχαηλίδης άββας 

                                                                         Δήμαρχος Νέστου 
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