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ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ.7/2021 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΜΕ ΑΝΟΙΧΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 
 
Αναθζτουςα αρχή: ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ - ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΤ ΗΠΕΙΡΟΤ 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45445 ΕΛΛΑΔΑ  
Διεφθυνςη(-εισ) ςτο διαδίκτυο: http://www.apdhp-dm.gov.gr/enimerosi/announcements.html 
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Δ/νςθ Τδάτων Ηπείρου: Α. Μοφλια, email:dydaton@apdhp-dm.gov.gr, 
Σθλ: +30 2651090240 Δ/νςθ Τδάτων Δυτ.Μακεδονίασ: Κ. Φιλθμζγκα, email: dydaton.dm@apdhp-dm.gov.gr, 
Σθλ: +30 2461350140  
Επικοινωνία 
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για απεριόριςτθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτθ 
διεφκυνςθ: http://www.eprocurement.gov.gr/ 
Οι προςφορζσ ι οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: http:// 
www.eprocurement.gov.gr/ 
Αντικείμενο: Η ανάδειξθ αναδόχου ι αναδόχων υπθρεςιϊν για τθν εκπόνθςθ τθσ 2θ Ανακεϊρθςθ χεδίων 
Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν δφο (2) Τδατικϊν Διαμεριςμάτων (ΤΔ) Ηπείρου (EL05) και Δυτικισ 
Μακεδονίασ (EL09) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Oδθγίασ 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογι του Ν. 
3199/2003, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ΠΔ 51/2007 (CPV: 90713000-8) 
Η προχπολογιςθείςα ςυνολική αξία: ανζρχεται ςτο ποςό των 1.398.096,00 EUR με  ΦΠΑ ςε βάροσ του 
Επιχειριςιακοφ Προγράμματοσ «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον &Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020 με 
κωδικό MIS/ΟΠ 5052175 
Διαδικαςία: Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,  φςτερα από ελάχιςτθ προκεςμία τριάντα 
πζντε (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτθν εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., 
δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 27 του ν. 4412/2016. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ ανωτζρω διαδικτυακισ πφλθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηει θ διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο. 
 
Παρζχεται η δυνατότητα για υποβολή προςφοράσ: για ζνα ή περιςςότερα τμήματα. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών: 23-06-2021, και ϊρα 15.00 μ.μ., μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΗΔΗ. 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Η ηλεκτρονική αποςφράγιςη προςφορών γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 11.00 π.μ., (ιτοι 29-06-2021, θμζρα Σρίτθ), μζςω των 
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. (Σφμφωνα με τισ παρ. 3.1.1-
3.1.2.  του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τησ διακήρυξησ). 
Για την ζγκυρη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό απαιτείται η κατάθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ για κάκε 
προςφορά ανά τμιμα (ανά υπηρεςία)  ποςοφ ίςου με το 2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ 
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Φ.Π.Α.,  *άρθρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016+. Η εγγυθτικι επιςτολι  πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί 
τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν ιτοι μζχρι 29-05-2022, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. 
Οι προςφορζσ θα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν από 
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον 
ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, 
τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ 
υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων(Σφμφωνα με την 
παρ.2.2.1 του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τησ διακήρυξησ). 
Κριτήριο ανάθεςησ τησ φμβαςησ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων τθσ παρα. 2.3.1 τθσ 
Διακιρυξθσ για κάκε τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων αντικειμζνων ανά τμιμα τθσ ςφμβαςθσ.. 
Ημερομηνία αποςτολήσ τθσ περίλθψθσ τθσ  προκιρυξθσ  ςτον Ελλθνικό Σφπο είναι θ 25-05-2021. 
Αρμόδιοσ φορζασ για τισ διαδικαςίεσ  προςφυγϊν είναι θ Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 
(ΑΕΠΠ). Η υποβολι προςφυγϊν και ζνδικων μζςων γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα  ςτθν παρ. 3.4. του 
Αναλυτικοφ Σεφχουσ τθσ διακιρυξθσ 
Η ιςχφσ των ςυμβάςεων  που θα ςυναφθοφν θα ξεκινοφν από την υπογραφή τουσ και για 24 μήνεσ. 
Παροχή διευκρινήςεων επί τθσ προκιρυξθσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν παρ.2.1.3.του Αναλυτικοφ Σεφχουσ 
τθσ διακιρυξθσ. 

 
Ο υντονιςτήσ 

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ 
Ηπείρου – Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 
 

Βαςίλειοσ Πολ. Μιχελάκησ 
 
 
Κοινοποίηςη: 
Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Π. Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 
 
Εςωτερική Διανομή: 
-Γραφείο υντονιςτή ΑΔΗ-ΔΜ 
-Δ/νςη Τδάτων Ηπείρου 
-Δ/νςη Τδάτων ΔΜ 
-Δ/νςη Οικονομικοφ 
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