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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει τη 

με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση της τεχνικής 

υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ» (CPV: 

71351200-5), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.  

2. Αντικείμενο της σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την Διαχειριστική, 

Επικοινωνιακή και Τεχνική υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) στην υλοποίηση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ». 

Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο συμβαλλόμενος, οι οποίες θα είναι 

σύμφωνες με τα επιμέρους στάδια και τα παραδοτέα στο τεχνικό δελτίο της υπό ενταγμένης 

πράξης αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, είναι:  

• Τεχνική Υποστήριξη στην επίβλεψη όλων των σταδίων για την εκπόνηση της μελέτης.  

• Διοικητική υποστήριξη στην επίβλεψη όλων των σταδίων για την εκπόνηση της 

μελέτης. 
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• Εξασφάλιση της εναρμόνισης της μελέτης με το εγκεκριμένο ισχύον ΣΔΛΑΠ για το Υ.Δ. 

της Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4676/Β/29.12.2017, αλλά και με τις 

εκπονούμενες μελέτες από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Masterplan, 

Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού). 

• Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στις συναντήσεις εργασίας στα πλαίσια της 

εκπόνησης μελέτης. 

• Οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση της μελέτης, μετά από 

οδηγίες του Υπευθύνου Έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Κοζάνης. 

3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της τεχνικής υπηρεσίας 

ανέρχεται στο ποσό των 59.934,60 € (πλέον Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε:  

• Στάδιο 1ο: Επίβλεψη εκπόνησης 1ου σταδίου μελέτης και ορθότητας στοιχείων 1ου 

παραδοτέου (1ο Στάδιο Μελέτης: Συλλογή, αξιολόγηση και οργάνωση υφιστάμενων 

μελετών και δεδομένων): 9.989,10 € 

• Στάδιο 2ο: Επίβλεψη εργασιών υπαίθρου στο σύνολο έργων υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κοζάνης (2ο Στάδιο Μελέτης: Μετρήσεις πεδίου, συλλογή δειγμάτων και εργαστηριακές 

αναλύσεις): 39.956,40 € 

• Στάδιο 3ο: Επίβλεψη αξιολόγησης πρωτογενών δεδομένων και σύνταξη χαρτών και 

διαγραμμάτων (3ο Στάδιο Μελέτης: Αξιολόγηση πρωτογενών δεδομένων και σύνταξη 

χαρτών και διαγραμμάτων): 4.994,55 € 

• Στάδιο 4ο: Επίβλεψη εκτίμησης τρωτότητας υπογείου νερού (4ο Στάδιο Μελέτης: 

Εκτίμηση της τρωτότητας του υπόγειου νερού): 1.664,85 € 

• Στάδιο 5ο: Επίβλεψη εφαρμογής αριθμητικού ομοιώματος (5ο Στάδιο Μελέτης: 

Εφαρμογή αριθμητικού ομοιώματος): 1.664,85 € 

• Στάδιο 6ο: Επίβλεψη καθορισμού ζωνών προστασίας των έργων υδροληψίας που θα 

προκύψουν από συν-αξιολόγηση όλων εργασιών μελέτης (6ο Στάδιο Μελέτης: 

Καθορισμός ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας, προτάσεις για τη 

διαχείριση των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής, περιβαλλοντική μελέτη): 

1.664,85 € 

4. Χρηματοδότηση: Η τεχνική υπηρεσία έχει ενταχθεί ως υποέργο στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: 

«ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. 

ΚΟΖΑΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5051052 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

5. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση 

και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από 21/07/2022 στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 

(Α/Α Συστήματος: 190250),  καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (www.deyakozanis.gr).  

Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, στα τηλέφωνα: 24610-

51549,51556, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Λάππος Σωκράτης, κ. Αδαμίδης Θεόδωρος, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 24610-51550).  

http://www.deyakozanis.gr/
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6. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 11/08/2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 23:59:59 σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.  

Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικό φάκελο και η προσφορά των 

διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: (α) υποφάκελο 

με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», (β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά», (γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Γίνεται δεκτή μόνο η 

ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 18/08/2022, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 10:00 π.μ. 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία 

προσδιορίζεται από την αξιολόγηση των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών. Η 

συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα UΣΒ = UΤΠ * 70% + 

ΒΟΠ * 30%, όπου UΤΠ και ΒΟΠ οι βαθμολογίες τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 

αντίστοιχα.  

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 

ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας: 

• Γεωλογική - Υδρογεωλογική Μελέτη (Κατηγορία 20) 

και 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. 

9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων εκατό 

εννενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (1.198,69 €). Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 10/09/2023. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

11. Προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης: Η συνολική προθεσμία παροχής της τεχνικής 

υπηρεσίας, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

12. Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 

Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).  

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.  
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14. Δημοσιότητα: Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, 

Ημερομηνία αποστολής: 21/07/2022, ημέρα Πέμπτη, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)/Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 120, 

παράγραφος γ. του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην ιστοσελίδα 

του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)/Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 
 

Κυτίδης Κωνσταντίνος 
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