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Θέμα : Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 

γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν 

«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα Σαπηνηήησλ 

λέσλ αθηψλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ.» 

 

1. ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Τπηπεζία Διενέπγειαρ ηος Διαγωνιζμού: 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58, ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404  

Τπηπεζία Παπακολούθηζηρ ηηρ ύμβαζηρ: 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58, ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404  

Σηλέθωνο : 2313 309810 

Φαξ  : 2510 837173 

Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο : dy-amt@damt.gov.gr 

Απμόδιορ για πληποθοπίερ : ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ, Σει. 2313 
309810, 811, dy-amt@damt.gov.gr, 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58,ΚΑΒΑΛΑ, TK 65404, 
Κακπάο Γεψξγηνο, Αιεμίνπ 
Κσλζηαληίλα 

Γενική Διεύθςνζη ζηο διαδίκηςο  (URL) : www.damt.gov.gr 

 
 

ΑΔΑ: Ω2ΓΡΟΡ1Υ-ΟΔΤ

mailto:dy-amt@damt.gov.gr


2. ηοιτεία ύμβαζης  

 
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023. Μεηξψα ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θαη 
επηθαηξνπνίεζε ηαπηνηήησλ πθηζηάκελσλ αθηψλ.» κε Κσδηθφ ΟΠ5007698 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2020» 
 

      3. ηοιτεία Γιαδικαζίας – Υρημαηοδόηηζη – Προϋπολογιζμός  

Είδορ διαδικαζίαρ  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 

λ. 4412/16. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, βάζεη ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.4412/2016. 

Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε 2014-2020» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαη 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Οη δαπάλεο γηα ην έξγν βαξχλνπλ ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε ΑΔΠ 2016ΕΠ03110012. 

Προϋπολογιζμός 
Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη 60.373,12 €  επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., (24%),  

 

 
4. Ανηικείμενο ηης ύμβαζης 

Αλαηίζεηαη ζηνλ Αλάδνρν ην έξγν «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ αθηψλ 

θνιχκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο γηα ηελ πεξίνδν 2017-2023.  

Μεηξψν ηαπηνηήησλ λέσλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη επηθαηξνπνίεζε κεηξψνπ πθηζηάκελσλ 

αθηψλ.», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε πνπ νξίδνληαη αθνινχζσο.  

Η παξνρή ππεξεζηψλ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ζε θαζνξηζκέλεο αθηέο θνιχκβεζεο (56) 
θαη ζε ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο (56) πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ηελ ΑΠ νηθ. 5628/27-03-2017 
Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΑΓΑ: 
7ΜΘΟΡ1Τ-ΔΝΓ). 

Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο πεξηιακβάλεη 

αθελφο δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο πνηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΚΤΑ ππ’ αξ. 8600/416/Δ103/23-2-2009 (ΦΔΚ 356Β/ 26-2-

2009) θαη αθεηέξνπ νπηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηθνρεκηθήο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ θνιχκβεζεο. 

Σν Μεηξψν ηαπηνηήησλ ζα αθνινπζεί ην πξφηππν ησλ ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο 

ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί κε επζχλε ηεο ΔΓΤ θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ ΤΠΔΝ http://www.bathingwaterprofiles.gr/ θαη ζα ζπληαρζεί ζε ςεθηαθή κνξθή (word θαη 

pdf).  

 

       5. Υρόνος και ηρόπος σποβολής προζθορών  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εγγξάθσο, ζηελ ηαρπδξνκηθή 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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δηεχζπλζε: Γ/λζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 58, Καβάια, ΣΚ 65404 
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ηην 03/07/2017 και ώπα 15:00 π.μ. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 
δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Πξνζθνξέο γηα µέξνο ησλ ππεξεζηψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζθνξά απνηειεί πλεπκαηηθή 
ηδηνθηεζία ηνπ Πξνζθέξνληα θαη ππνβάιιεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

      6. Υρόνος και ηόπος αποζθράγιζης ηων προζθορών 

i. Ο δηαγσληζκφο (απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ) ζα δηελεξγεζεί απφ επηηξνπή ΓΗΜΟΙΑ 

ζηηο 04/07/2017 ημέπα Σπίηη και ώπα 09.00 π.μ. ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τδάησλ Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σελέδνπ 58, 654 04 Καβάια. 

 

      7. Υρόνος ιζτύος ηων προζθορών 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

έμη (6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα 

     8. Γιάρκεια ύμβαζης 

 Η δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο εβδνκήληα ελλέα (79) κήλεο 

(ιήγεη ηελ 30-11-2023).   

Γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 

ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο:  

α)Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ νξίδνληαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 1. 

β)Η 15ε Ννεκβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ην 2017 έσο ην 2023, σο πξνζεζκία 

ππνβνιήο εηήζησλ παξαδνηέσλ ηνπ θεθαιαίνπ Ι ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1) 

γ)Η 15ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ην 2018 έσο ην 2022, θαη γηα ην 

ηειεπηαίν έηνο παξαθνινχζεζεο (2023) ε 30ε Ννεκβξίνπ σο πξνζεζκίεο ππνβνιήο εηήζησλ 

παξαδνηέσλ ηνπ θεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1). 

     9. Δγγσήζεις ζσμμεηοτής – καλής εκηέλεζης 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 

πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ).  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
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Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

     10. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

    11. Καηαλληλόληηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη, επί ποινή αποκλειζμού, λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη δεηγκαηνιεςίεο θαη κηθξνβηνινγηθέο/ρεκηθέο 

αλαιχζεηο πδάησλ. 

   12. Επικοινωνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ  

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, εθηεινχληαη κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηε Γηεχζπλζε 

Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. Η πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο γίλεηαη 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο δηάζεζήο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL) : www.damt.gov.gr ζηε δηαδξνκή: Αλαθνηλψζεηο ► Γηαγσληζκνί. 

 

                                                                    Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

                                                                          ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

                                                                         ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗ 

 

                                                                           

Γρ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΑΒΒΑ 
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