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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ       Καλαμπάκι : 16-03-2022 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ          Α.Π.: 2507 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του ν. 4412/2016 

 
Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, µε κριτήριο πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (CPV 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών) και η περιοχή 
μελέτης είναι ο Δήμος Δοξάτου. 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση της μελέτης του 
Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης του Δήμου Δοξάτου βάσει του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) καθώς 
και την εκπόνηση της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα 
με Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής 
Μακεδονίας 
Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 (Α’ 147), δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. 
Εκτιμώμενη αξία :  58.945,84€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ανά κατηγορία μελέτης: 

1. 21.582,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
2. 13.488,75 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
3.   5.395,50 € για μελέτη κατηγορίας (9) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
4.   3.597,00 € για μελέτη κατηγορίας (3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
5.   3.597,00€ για μελέτη κατηγορίας (20) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ και 
6.   3.597,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
και 7.688,59  € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 

Διάρκεια σύμβασης: ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες (αμιγώς μελετητικός χρόνος) από την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 
 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Συνολικό ποσό εγγύησης συμμετοχής 1.178,92€ €. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 – 2020» και 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσοστό 80% 
και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 20%  (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ03110077 ) κατά 
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το ποσό των 58.945,84€  και από το Δήμο Δοξάτου κατά το ποσό των  14.147,00 € από τη ΣΑΤΑ 
Δήμου Δοξάτου έτους 2017 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 και 19 της διακήρυξης, όταν δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 της διακήρυξης. 
 

ΤΜΗΜΑ ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
Οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του άρθρου 21 της 
διακήρυξης και με βαρύτητα 70% και 30% αντίστοιχα. 
 
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 φορέα www.doxato.gr  
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 ο αναθέτων φορέας 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 
Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η  
Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 π.μ. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Απριλίου 
2022 ημέρα Παρασκευή. και ώρα 10.00 π.μ. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 
 
 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ 
 

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