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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 " ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ " 

 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του 
νόμου αυτού. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα είναι από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κωδικός 2017ΣΕ05500010 – Σ.Α. Ε055) και 
Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Τριφυλίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 54.00.00 και Κ.Α.: 61.07.21 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2022-2023 της ΔΕΥΑ Τριφυλίας. 
3. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης 
Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο σύστημα 
ύδρευσης, ήτοι από την πηγή έως και τον καταναλωτή με βάση τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις. Το 
αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης διακρίνεται σε τρεις επιμέρους φάσεις: 
Φάση Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
Φάση ΙΙ: Εφαρμογή οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
Φάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.366,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: 59.972,96 €  ΦΠΑ: 14.393,51 €). Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή.  
 
4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
(ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών). 
   
5. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr 
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο 
πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr.   
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimostrifylias.gr στην 
διαδρομή: Αρχική σελίδα ► Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις.  
 
6. Δικαίωμα συμμετοχής 
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) Απαιτήσεις στελέχωσης:  
Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία, πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω αναγκαίους ανθρώπινους πόρους: 
1.  Για την κατηγορία μελέτης 13: ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος >4ετούς εμπειρίας 
2.  Για την κατηγορία μελέτης 16: ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος >4ετούς εμπειρίας 
3.  Για την κατηγορία μελέτης 17: ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος >4ετούς εμπειρίας 
4.  Για την κατηγορία μελέτης 20: ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος >4ετούς εμπειρίας 
5.  Για την κατηγορία μελέτης 27: ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος >4ετούς εμπειρίας 
Οι συμμετέχοντες επιστήμονες, τα πτυχία τους και η εμπειρία τους θα αναφέρονται αναλυτικά στο Ε.Ε.Ε.Σ. 
(Β) Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει εκπονήσει μελέτες ή να έχει παράσχει υπηρεσίες συμβούλου ως Ανάδοχος, οι οποίες εκτελέσθηκαν 
(υποβολή και έγκριση) µε συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) ως 
ακολούθως: 
Για μελέτες υδραυλικών έργων (κατηγορία 13), µία τουλάχιστον μελέτη ή µία (1) υπηρεσία, η οποία αφορά δράσεις εφαρμογής της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Η μελέτη ή οι μελέτες θα αναφέρονται αναλυτικά στο Ε.Ε.Ε.Σ. με αναφορά στην ημερομηνία και τον προϋπολογισμό σύμβασης και την 
ημερομηνία παραλαβής της. 
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ   
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2 
Πόλη, Τ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, 24500 
Τηλέφωνο 27610 35022 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  efig18@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γεωργίου Ευθυμία 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimostrifylias.gr 
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7. Εγγύηση συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) 
του άρθρου 72

 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1199,46 € χίλια εκατό ενενήντα 

εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά.  
 
8. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 3 της διακήρυξης).   
 
9. Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ΔΕΚΑ (10) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  
 
 Ο  Δήμαρχος 

 

  

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6Ξ07ΩΗΕ-ΟΒΔ


