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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΔΕΤΑ ΓΡΕΒΕΝΨΝ 

 Γρεβενά: 14/09/2022 

Αρ. Πρωτ.:  1436 
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Γ Ι Α  Σ Η   Τ Ν Α Χ Η  Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ψ Ν  Δ Η Μ Ο  Ι Ψ Ν   Τ Μ Β Α  Ε Ψ Ν  Μ Ε Λ Ε Σ Ψ Ν  
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Μ Ε  Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Ο  Α Ν Α Θ Ε  Η   Σ Η Ν  Π Λ Ε Ο Ν   Τ Μ Υ Ε Ρ Ο Τ  Α  Α Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  

Α Π Ο Χ Η  Π Ρ Ο  Υ Ο Ρ Α  Β Α  Ε Ι  Β Ε Λ Σ Ι  Σ Η    Φ Ε  Η   Π Ο Ι Ο Σ Η Σ Α   -  Σ Ι Μ Η   

 

Σμήμα I : Αναθέτων φορέασ 
Ι.1 Επωνυμία, διευθύνςεισ και ςημεία επαφήσ: 

Αναθϋτων Υορϋασ             :   ΔΕΤΑ Γρεβενών 
Οδόσ                                               : 1ο ΦΙΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 

Σαχ.Κωδ. : 51100, Γρεβενϊ 

Σηλ. : 24620-25433 

E-mail            : deyagrevena@yahoo.gr  

Πληροφορύεσ : ΣΟΣΙΔΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 

 

Σμήμα II : Αντικείμενο τησ ςύμβαςησ 

II.1. Περιγραφή: 

Ο τύτλοσ τησ ςύμβαςησ εύναι: «ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΤΔΑΣΨΝ ΔΕΤΑ ΓΡΕΒΕΝΨΝ» 

Κύριοσ τόποσ ό τοποθεςύα των ϋργων, τόποσ παρϊδοςησ ό παροχόσ:  Γρεβενά (NUTS: EL531). 

 

II.2. ύντομη περιγραφή τησ ςύμβαςησ: 

Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ αποτελεύ ο καθοριςμόσ των ζωνών προςταςύασ των ςημεύων (ό πεδύων) 
υδροληψύασ που εξυπηρετούν δύκτυα ύδρευςησ τα οπούα λειτουργεύ  η ΔΕΤΑ Γρεβενών. Οι εν λόγω εργαςύεσ θα 
λϊβουν χώρα ςύμφωνα με το βαςικό μϋτρο με κωδικό Μ09Β0401 του χεδύου Διαχεύριςησ Λεκανών Απορροόσ 
Ποταμών Τδατικού Διαμερύςματοσ Δυτικόσ Μακεδονύασ (EL09).  

Ειδικότερα, η μελϋτη περιλαμβϊνει δρϊςεισ καθοριςμού και οριοθϋτηςησ ζωνών ό/και μϋτρων προςταςύασ (εϊν 
αυτϊ απαιτηθούν) ςημεύων υδροληψύασ ύδατοσ, που προορύζεται για ανθρώπινη κατανϊλωςη από υπόγεια 
υδατικϊ ςυςτόματα. 

[CPV 71351910-5 (Τπηρεςίεσ γεωλογίασ)] 

 

II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ μελϋτησ ανϋρχεται ςε  € 344.917,43 (χωρύσ ΥΠΑ) και περιλαμβϊνει τισ προεκτιμώμενεσ 
αμοιβϋσ των παρακϊτω επιμϋρουσ κατηγοριών μελετών:  

1. € 299.928,20 για μελϋτη κατηγορύασ 20 «Γεωλογικϋσ-Τδρογεωλογικϋσ Μελϋτεσ & Έρευνεσ» 

και € 44.989,23 για απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. 

Προβλϋπεται ποςό ϋνα τοισ εκατό (1%) τησ αξύασ τησ ςυμβατικόσ αμοιβόσ, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του 
Υ.Π.Α. ςτον Ανϊδοχο € για την πρόςθετη καταβολό (πριμ) του ϊρθρου 15 Α τησ παρούςασ. 
 

II.4. Διάρκεια τησ ςύμβαςησ: 

Η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε δεκαέξι (16) μήνεσ από 
την υπογραφό του ςυμφωνητικού.  

το Υϊκελο του Έργου παρατύθεται ςχετικό ενδεικτικό χρονοδιϊγραμμα 

 

Σμήμα III : Νομικέσ, οικονομικέσ, χρηματοοικονομικέσ και τεχνικέσ πληροφορίεσ 
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III.1. Απαιτούμενεσ εγγυήςεισ: 

Για την ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, ποςού έξι χιλιάδεσ 
οκτακόςια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 6.898,35) την περύπτωςη ϋνωςησ 
οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ 
υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. Οι εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ θα 
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ςτοιχεύα, ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται μϋχρι και την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 
καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 337 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό 
εγγύηςη, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

 

III.2. Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ: 

Η μελϋτη ϋχει ενταχθεύ για χρηματοδότηςη ςτο ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  ςτον 
Άξονα Προτεραιότητασ: «Διαφύλαξη και προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και προώθηςη τησ αποδοτικότητασ 
των πόρων» με Σύτλο Πρϊξησ: «ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΔΕΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», Κωδικό ΟΠ 5052420 
και ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ) και από ιδύουσ πόρουσ. Η 
θετικό γνώμη τησ ΕΤΔ-ΕΠ «ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ό η τεκμαιρόμενη θετικό γνώμη για τη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ αποτελεύ όρο για τη χρηματοδότηςη τησ πρϊξησ. Ο κωδικόσ .Α. τησ πρϊξησ 
εύναι 2020ΕΠ00510029 και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατόςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07 % 
υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπωσ και τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ 
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώσ και τησ 
κρϊτηςησ ύψουσ 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του Ο.Π.. Ε..Η.ΔΗ.., ςύμφωνα με το ϊρθρο 36 
παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η τελευταύα κρϊτηςη πραγματοποιεύται από την ϋκδοςη τησ προβλεπόμενησ κοινόσ 
υπουργικόσ απόφαςησ]. 

Επιςημαύνεται ότι μετϊ την ψόφιςη του ν. 4912/2022, και ςύμφωνα με τισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ αυτού (αρ. 17), 
η Ενιαύα Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων Συμβϊςεων/ ΕΑΑΔΗΣΥ εξακολουθεύ να υφύςταται και ο ν. 4013/2011 
εξακολουθεύ να ιςχύει. Ωσ εκ τούτου, η κρϊτηςη υπϋρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%) καταβϊλλεται κανονικϊ, ςύμφωνα με το 
αρ. 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, ωσ αντικαταςτϊθηκε με το αρ. 44 του ν. 4605/2019 (ςχετ. πρβλ. αρ. 235 παρ. 1 ν. 
4610/2019), το οπούο εξακολουθεύ να ιςχύει μϋχρισ καταργόςεωσ του. Μετϊ την κατϊργηςό του, ιςχύει το ϊρθρο 
7 του Ν. 4912/2022 για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Ενοποιημϋνησ Αρχόσ, όπου προβλϋπεται 
κρϊτηςη ύψουσ 0,1%. 

 

III.3. Προώποθέςεισ ςυμμετοχήσ: 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςτην 
εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20) και που εύναι 
εγκατεςτημϋνα ςε: α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 
(Ε.Ο.Φ.), γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ 
παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα 
διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ 
ϋνωςησ. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. Η ϋνωςη των φυςικών ό νομικών προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ 
κατηγορύεσ μελετών. 

Κϊθε διαγωνιζόμενοσ οφεύλει να διαθϋτει (α) τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα και (β) πιςτοπούηςη 
διαςφϊλιςησ ποιότητασ, και περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 19 τησ 
διακόρυξησ. 

 

Σμήμα IV : Διαδικαςία 

IV.1. Είδοσ διαδικαςίασ – Κριτήριο ανάθεςησ: 

Εύδοσ διαδικαςύασ: Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 264 
του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
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Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ» βϊςει 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ τιμόσ. Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ 
των προςφερόντων με βϊςη κριτόρια και υποκριτόρια, καθώσ και ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 τησ διακόρυξησ. 

 

IV.2. Προθεςμίεσ: 

Ωσ ημερομηνύα και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορύζεται η 04/10/2022, 
ημέρα Σρίτη και ώρα 10.00 πμ 

Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ  δεν γύνονται δεκτϋσ. Οι προςφορϋσ ιςχύουν για δώδεκα (12) μόνεσ από την ημϋρα 
λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών του επομϋνου ϊρθρου. 

 

Σμήμα VI: Πρόςθετεσ πληροφορίεσ 

VI.1. Έγγραφα ςύμβαςησ: 

Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ   ςτον 
ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr . την 
ιςτοςελύδα του αναθϋτοντοσ φορϋα (http://www.deyag.gr/ ) αναρτϊται ςχετικό ενημϋρωςη με αναφορϊ ςτον 
ςυςτημικό αριθμό διαγωνιςμού και διαςύνδεςη ςτον ανωτϋρω ψηφιακό χώρο του ΕΗΔΗ  Δημόςια Έργα.  

Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠ Ε..Η.ΔΗ. 

 

VI.2. Προδικαςτικέσ Προςφυγέσ/ Προςωρινή δικαςτική προςταςία 

Α. Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη δημόςια ςύμβαςη και 
ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη του αναθϋτοντοσ φορϋα κατϊ 
παρϊβαςη τησ ευρωπαώκόσ ενωςιακόσ ό εςωτερικόσ νομοθεςύασ ςτον τομϋα των δημοςύων ςυμβϊςεων, ϋχει 
δικαύωμα να προςφύγει ςτην ΕΑΔΗΤ (Ενοποιημϋνη Αρχό), ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 
345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικό προςφυγό, κατϊ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ του αναθϋτοντοσ φορϋα, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που 
δικαιολογούν το αύτημϊ του. 

Β. Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει, με το ύδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικϊ των 
διατϊξεων του π.δ. 18/1989, την αναςτολό εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ ΕΑΔΗΤ (Ενοποιημϋνη Αρχό) και την 
ακύρωςό τησ ενώπιον του Διοικητικού Εφετεύου τησ ϋδρασ του αναθϋτοντοσ φορϋα. Σο αυτό ιςχύει και ςε 
περύπτωςη ςιωπηρόσ απόρριψησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ από την ΕΑΔΗΤ (Ενοποιημϋνη Αρχό). 
Δικαύωμα ϊςκηςησ του ωσ ϊνω ϋνδικου βοηθόματοσ ϋχει και ο αναθϋτων φορϋασ, αν η ΕΑΔΗΤ (Ενοποιημϋνη 
Αρχό) κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό, αλλϊ και αυτόσ του οπούου ϋχει γύνει εν μϋρει δεκτό η 
προδικαςτικό προςφυγό. 

 

Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Προώςταμϋνη Αρχό, ότοι από το Διοικητικό υμβούλιο 
τησ ΔΕΤΑ Γρεβενών. 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ..  

τησ ΔΕΤΑ ΓΡΕΒΕΝΨΝ 

 

 

Γεώργιοσ Δαςταμάνησ 

Δήμαρχοσ Γρεβενών 

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



