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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου  Τ.Κ. 844 00                         

Πληροφορίες: Καραμανές Νικόλαος 

Τηλ: 22840-25300 

E-mail: info@deya-parou.gr 
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

           
 

  Πάρος,  08/03/2023 
                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. 953   

 

ΠΡΟΣ:      ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

                                                                                 1) «Κυκλαδική» 

                                                                                 2) «Κοινή Γνώμη» 

                                                                                 3) «Ο Λόγος των Κυκλάδων» 

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου - Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι-

σμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής, για την ανάθεση της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με 

τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης της Υπηρεσίας  για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Δυναμικότη-

τας της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου» (CPV: 71350000-6). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 141.750,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει τις προε-

κτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

1. 68.040,00€ για μελέτες κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες) 

2. 62.370,00€ για μελέτες κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) 

3. 11.340,00 € για μελέτες κατηγορίας 18 (Χημικοτεχνικές μελέτες) 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου 

Ταχυδρομική Δ/νση: Κουνάδος, Παροικία, Παλαιά οδός Παροικία – Νάουσα, T.K. 84400 NUTS:EL422  

τηλ. 2284025300 email: info@deya-parou.gr. 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Καραμανές Νικόλαος, τηλ. 2284025300  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
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ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, με 

συστημικό αριθμό 196486 καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα: www.deya-parou.gr. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  24/03/2023 ημέρα Πα-

ρασκευή και ώρα 14:00. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/03/2023 ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα  11:00 π.μ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

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

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα: 

U =Β ΤΠ * 70% + Β ΟΠ * 30% , όπου Β ΤΠ η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και Β ΟΠ η βαθμολό-

γηση της Οικονομικής Προσφοράς . 

Τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και η σχετική στάθμισή τους, περιγράφονται στην Αναλυτική Δια-

κήρυξη. 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

1.1 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 εγκατεστη-

μένα 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 Προσαρ-

τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε-

ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

1.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

1.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και του άρθρου 19 και των ση-

μείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη-

θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων 

μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 
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2. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του  δρα-

στηριότητας , καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική 

Διακήρυξη της Μελέτης. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από 

την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 2.835,00€. Η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προ-

σφοράς. Οι προσφορές ισχύουν για εννέα (9) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χρηματοδοτείται, σύμφωνα με την Υ-

ΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41/19.01.2023 απόφαση του υπουργού ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΨΛΦ94653Π8-4ΧΤ),  από το  πρό-

γραμμα: «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρη-

σιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» στον  άξονα προτεραιότητας 1.4: «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικό-

τητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας της πρόσκλησης ΤΑ-01 ο οποίος συγχρηματο-

δοτείται  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Αναγνωριστικό: 16486 Κωδικό ΟΠΣ: 5164462). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Λοιπές λεπτομέρειες του τρόπου διαγωνισμού, αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξή του. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου. 

 

                   Πάρος, 08 Μαρτίου 2023 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

 

Πούλιος Γεώργιος 
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