
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ 

 

 Θήρα, 31/05/2021 

Αρ. Πρωτ. : 3013/2021 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης 

για το έργο: «Επέκταση 

Εγκατάστασης Αφαλάτωσης - 

θέση Αγία Παρασκευή Δ. Θήρας» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ) προκηρύσσει ανοικτό 

διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών υποστήριξης για το έργο:  «Επέκταση Εγκατάστασης Αφαλάτωσης – θέση Αγία Παρασκευή Δ. 

Θήρας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 149.816,70 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)  

1. Η σύμβαση συντίθεται από τις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παροχής υπηρεσιών : 

α) υπηρεσίες κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 80.276,60 €,  

β) υπηρεσίες κατηγορίας 09 (Η/Μ μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 56.687,40 €,  

γ) υπηρεσίες κατηγορίας 18 (Χημικοτεχνικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.147,30 €. 

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 αναθέτοντος φορέα www.deyathira.gr. 

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων 

συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22860-33524,  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ν. Μάινας. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 25η Ιουνίου 2021, 

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2021, 

ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ. 

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 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. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI-JWss8jvAhVXt6QKHSgPADAQFjAAegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fdeyathira.gr%2F&usg=AOvVaw1Cv1p-mRFJbGlxWIW1lTMH
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4. Ο 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. 

5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 

Δεν απαιτείται. 

6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:  

α) Ως προς την απαίτηση της στελέχωσης:  

• Μελέτη Κατηγορίας (13) Υδραυλικών Μελετών: Ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 8ετούς εμπειρίας. 

• Μελέτη Κατηγορίας (09) Η/Μ Μελετών: Ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 12ετούς εμπειρίας. 

• Μελέτη Κατηγορίας (18) Χημικοτεχνικών Μελετών: Ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό 4ετούς εμπειρίας. 

β) Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει, επιπλέον τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία 

αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για έργα αφαλάτωσης 

θαλασσινού νερού ή εκπόνηση προμελέτης ή οριστικής μελέτης σε έργα αφαλάτωσης θαλασσινού 

νερού που εγκρίθηκαν την τελευταία 3ετία, για παραγωγή πόσιμου νερού, τουλάχιστον 2.000 m3/ημέρα 

και αφορούν την κατηγορία 13 ή 09. 

7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 

9001 ή ισοδύναμο. 

8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού.  Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών συμβούλου ορίζεται σε 

15,5 ανθρωπομήνες. 

9. Για τη 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 2.996,33 ευρώ. 

10. Οι προσφορές ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών. 

11. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης έχει ενταχθεί στο 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής 2014 - 2020 στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 -2020 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα 

με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές 
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προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της αναλυτικής 

διακήρυξης. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας. 

Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αρ. 133/2021 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας. 

 

Θήρα,  Μάιος 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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