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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνηση της μελέτης  με τίτλο: 

«ΣΥΝΤΑΞΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΘΗΒΑΙΩΝ» 
εκτιμώμενης αξίας  42.304,87 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις  
Επίσημη Επωνυμία:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Αριθμός ταυτοποίησης:    4040801 
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ.κ. Γ. Μπουλούσης, Σ. Ίσσαρη, Δ. Μαλακάτα Τηλ.: 22620-22147 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@deyathivas.gr Φαξ:   2262028464 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.deyathivas.gr 

 

I.2) Επικοινωνία 
o Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Θήβας https://www.deyathivas.gr/νέα/διαγωνισμοί/έργα-
μελέτες 

o Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 
o Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο του υποσυστήματος. 
I.3) Κύρια δραστηριότητα : Ύδρευση – Αποχέτευση 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 
II.1.1) Τίτλος: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 
II.1.2) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών) και 71900000-7 (Εργαστηριακές υπηρεσίες) 
II.1.3) Είδος σύμβασης: Εκπόνηση Μελέτης 
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: H εκπόνηση μίας τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη  σχεδίου  ασφάλειας  νερού  Δήμου Θηβαίων» καθώς και τις φυσικοχημικές, 
μικροβιολογικές και ραδιολογικές εργαστηριακές αναλύσεις του πόσιμου νερού που διατίθεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας προς ανθρώπινη κατανάλωση που είναι 
απαραίτητες για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης. 
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 42.304,87 € συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης. 
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε τρία επιμέρους τμήματα όπως αναφέρονται στη συνέχεια: 
Τμήμα Α: «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού»: Η εκπόνηση μελέτης και  εφαρμογή και αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στο Δήμο Θηβαίων. 
Τμήμα Β: «Φυσικοχημικές και Μικροβιολογικές Εργαστηριακές Αναλύσεις Ύδατος»: Η παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του νερού 
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και αφορούν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους. 
Τμήμα Γ: «Ραδιολογικές Εργαστηριακές Αναλύσεις Ύδατος»: Η παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του νερού που προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση και αφορούν τις ραδιολογικές ουσίες. 
II.2) Περιγραφή 
II.2.1) Τίτλος: ΣΥΝΤΑΞΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 
II.2.2)  Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία - Δήμος: Θηβαίων 
II.2.3) Περιγραφή της σύμβασης: Η σύμβαση διαιρείται σε τρία τμήματα με διακριτές συμβάσεις και αφορά: 
Τμήμα Α: «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού»: Η αποτελεσματική εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στο Δήμο Θηβαίων, έτσι ώστε 
να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» 
και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού. 
Τμήμα Β: «Φυσικοχημικές και Μικροβιολογικές Εργαστηριακές Αναλύσεις Ύδατος»: Η παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του νερού 
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και αφορούν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους, καθώς και την διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου ύδατος και λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης 
Τμήμα Γ: «Ραδιολογικές Εργαστηριακές Αναλύσεις Ύδατος»: Η παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του νερού που προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση και αφορούν τις ραδιολογικές παραμέτρους, καθώς και την διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία περί παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου ύδατος και λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης. 
II.2.4) Κριτήρια ανάθεσης: Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
II.2.5) Εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 42.304,87 €, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ /Πρόσκληση VI, περί 
σύνταξης masterplan και ΣΑΝ (περιλαμβανομένων των απρόβλεπτων και δικαιωμάτων προαίρεσης), πλέον Φ.Π.Α. 24% 10.153,17 €, ο οποίος προτείνεται να καλυφθεί 
με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., και η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε 52.458,04 €, για την υλοποίηση της εν λόγω εκπόνησης μελέτης εντός του έτους 2023. 
II.2.6) Διάρκεια σύμβασης: Διάρκεια: από την ημερομηνία κατακύρωσης έως τις 31/12/2023. 
II.2.7) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
II.2.8) Πληροφορίες σχετικά με απρόβλεπτα και δικαιώματα προαίρεσης: Απρόβλεπτα 15% για το τμήμα Α και δικαίωμα προαίρεσης 5,43% για το τμήμα Β. 
II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με Χρηματοδότηση: Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών 
Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»  (ΑΔΑ: Ψ4Γ746ΜΤΛ6-ΨΡΚ). 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες. 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Αναλυτικότερα στο άρθρο 17 της διακήρυξης. 
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Δεν απαιτείται στην παρούσα σύμβαση. 
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφής με το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και 
επιπλέον: 
Τμήμα A: Απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κάτωθι τάξεις και κατηγορίες μελετών: 

• Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 13 "Μελέτες υδραυλικών έργων". 
• Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 "Περιβαλλοντικές  Μελέτες και Έρευνες". 

Οι προσφέροντες και σε περίπτωση ένωσης, ένας από τους συμμετέχοντες σ’ αυτή, απαιτείται να έχουν εμπειρία με την συμμετοχή τους στην εκπόνηση τουλάχιστον 
μιας (1) μελέτης ΥΔΡ έργων κατά την τελευταία 5ετία. 
Τμήμα Β: Να έχει πιστοποιητικό διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 
Τμήμα Γ: Να έχει πιστοποιητικό διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) καθώς και εξουσιοδότηση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ) για την τέλεση των αναλύσεων ραδιολογικών ουσιών. 
III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής:    
Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 1) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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, 2) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. 
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Β. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους λόγους του άρθρου 18 της διακήρυξης. 
Γ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία): Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
Δ. Υπεργολαβία: Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. 
Ε. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
III.1.5) Απαιτούμενες εγγυήσεις:  
α) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται ανά τμήμα στο ποσό: 
Τμήμα Α:   ποσού τριακοσίων σαράντα τριών Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (343,48 €).  
Τμήμα Β: ποσού διακοσίων σαράντα οχτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (248,80 €). 
Τμήμα Γ: ποσού εκατό ογδόντα οχτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (188,80 €). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση,  
β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, για το τμήμα Α και 4% για τα τμήματα Β και Γ χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
III.1.6) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:  
α) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ /Πρόσκληση VI, περί σύνταξης 
masterplan και ΣΑΝ, και αφορά την αξία της σύμβασης προ Φ.Π.Α. ενώ το Φ.Π.Α. θα καλυφθεί με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Η δαπάνη για την σύμβαση θα βαρύνει τις 
σχετικές πιστώσεις με Κ.Α.: 15.01.0013 «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Θηβαίων» & 54.00.2924 «ΦΠΑ δαπανών-εξόδων Λογ. Ομ. 6 & 8, 24%» του 
προϋπολογισμού της Επιχείρησης. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με α/α 164/09-12-2022 και με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 3625/09-12-2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ011801148/2022-12-13 & ΑΔΑ: ΨΘ5ΟΟΡΤΘ-ΜΩΩ/2022-12-13) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και διαθέτει πίστωση 
συνολικού ποσού 52.458,04 €, ως εξής: 
- Ποσο  42.304,87 €, σε βα ρος του κωδικου  λογιστικη ς 15.01.0013 «Συ νταξη σχεδι ου ασφα λειας νερου  Δη μου Θηβαι ων» το οποι ο θα διατεθει  απο  το Προ γραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποι ηση της εν λο γω εκπο νησης μελε της εντο ς του ε τους 2023. 
- Ποσο  10.153,17 €, σε βα ρος του κωδικου  λογιστικη ς 54.00.2924 «Φ.Π.Α. δαπανω ν-εξο δων λογιστικω ν ομα δων 6 & 8, 24%», το οποι ο θα διατεθει  απο  τον εγκεκριμε νο 
πρου πολογισμο  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικου  ε τους 2023 για την υλοποι ηση της εν λο γω παροχη ς υπηρεσι ας εντο ς του ε τους 2023. 
β) Σχετικές διατάξεις χρηματοδότησης και πληρωμής: i) Ο Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ii) Ο Ν. 4270/2014,  iii) Το Β.Δ. 17.5/15-06-1959, iv) Το Π.Δ. 
80/2016 όπως ισχύει και τα έγγραφα της σύμβασης της παραγράφου 2.1.1 της διακήρυξης 
III.1.7) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
III.2) Όροι που αφορούν την σύμβαση 
III.2.1) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να διαθέτουν προσωπικό με τα 
επαγγελματικά προσόντα και ταυτόχρονα την κατάλληλη εμπειρία όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη. 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες  
IV.2.1) Έναρξη υποβολής προσφορών: Πέμπτη 29/12/2022 τοπική ώρα 15:00:00 μ.μ. 
IV.2.2) Καταληκτική Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Παρασκευή 13/01/2023, τοπική ώρα 15:00:00 μ.μ. 
IV.2.2) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
IV.2.4) Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 17/01/2023, τοπική ώρα 10:00:00 π.μ. 
IV.2.5) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση. 

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

V.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση 
V.2) Διαδικασίες προσφυγής 

V.2.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
V.2.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Ως παρ. V.2.1 
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