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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Διευθ.: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 67133 Ξάνθη
Πληροφορίες: Α. Χατζοπούλου
Τηλ.: 25413 50389
email: perivallon.xanthi@pamth.gov.gr 

ΠΡΟΣ:

1. Αγροδασική Συνεργασία Ο.Ε., 
Θεσ/νίκη
email: agrodasiki@gmail.com

2. Ιωάννη Λυπηρίδη, Ξάνθη
email: johnlipiridis@hotmail.com 

3. Τσίκα Άγγελο, Ξάνθη
email: tsikasa@yahoo.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Εκπόνηση Υδρολογικής 
Μελέτης για τον ποταμό Λασπία»

Έχοντας υπόψη:
- Τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Toν N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014, Τεύχος Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις άρθρο 1-3».
- Τον Ν.4257/2014 άρθρο 63 (ΦΕΚ 93/ 14-4-2014, Τεύχος Α’).
- Τον Ν.2672/1998 (Α’ 290) άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα 

(τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)».  
- Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
– Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

- Toν N.4024/2011 αρθρ. 26 «συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση».

- Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

- Τον Ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α’ 137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και 
άλλες διατάξεις».
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- Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 
(EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

- Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

- Το «άρθρο 4» του Π.Δ. 118 (Α’150) .
- Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».

- Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης».

- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Tην με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Την ανάγκη εκπόνησης υδρολογικής μελέτης για τον ποταμό Λασπία, καθώς με τα υπ’ αρ. πρ. 
276/19-1-2022 (Δ. Τοπείρου, Ξάνθης) και 2374/28-2-2022 (Δ. Αβδήρων, Ξάνθης) έγγραφα 
αιτούνται την εκπόνηση της μελέτης από τον ΟΤΑ Β βαθμού, εναρμονιζόμενα με την απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης ΑΜΘ με ΑΔΑ 6ΟΙΓΟΡ1Υ-01Δ.

- Το υπ’ αρ. πρ. 137051/2758/12-5-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης με το οποίο 
δίνεται η έγκριση ανάθεσης της μελέτης.

- Την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης στον Προϋπολογισμό της ΠΕ Ξάνθης για την εκπόνηση της 
υδρολογικής μελέτης του ποταμού Λασπία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. 116336/2059/29-4-
2022 (ΑΔΑ: 6ΥΩΓ7ΛΒ-ΞΔ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκπόνηση 
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υδρολογικής μελέτης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα 1 – τεχνικά χαρακτηριστικά της 
παρούσας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.991,82 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Πίνακας 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Η υδρολογική μελέτη θα περιλαμβάνει μετρήσεις παροχής, με μυλίσκο σε δύο σημεία του 

ποταμού, μία ανάντι του θυροφράγματος Λασπία και μία κατάντι αυτού. Οι μετρήσεις αυτές θα 
είναι τέσσερις (4), ανά τρεις (3) μήνες.

Η μέθοδος που θα εφαρμοστεί θα είναι αυτή του ενός σημείου, δηλαδή θα γίνει μέτρηση σε ένα 
μόνο σημείο, σε βάθος 0,6 m κάτω από την επιφάνεια του νερού, επειδή το βάθος του νερού του 
ποταμού είναι μικρότερο των 0,8 m, οπότε δεν είναι δυνατή η εφαρμογή άλλων μεθόδων.

Ακόμη θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τον πλησιέστερο βροχομετρικό σταθμό, με τα 
πληρέστερα στοιχεία (Ξάνθης, Χρυσούπολης, Γενισέας, κλπ.).

Με τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα γίνει ο καθορισμός της παροχής του ποταμού, 
λαμβάνοντας υπόψη και την παροχή νερού, που προστίθεται στον ποταμό από τον αγωγό 
αποστράγγισης Υπερχείλιση Παλαιού Όλβιου-Λασπίας, που συμβάλει στη θέση Θυρόφραγμα 
Λασπία.

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους.

Β. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία της ανάθεσης του Έργου και ότι κατά την κατάρτιση της 
προσφοράς έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τους 
οποίους και ανεπιφύλακτα αποδέχονται. 

2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
α) δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 
δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα σχετικά με τρομοκρατικές δραστηριότητες, παιδική εργασία. 

β) δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

γ) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν 
πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την 
κατακύρωση του έργου και να είναι πιστοποιημένοι για υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων. 
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δ) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει (ή τις ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό τις ανάλογες καταστάσεις εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016. 

3. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν έως και την οικονομική εξόφληση του Έργου. Σύμφωνα με το 
Ν.4250/2014, άρθρο 3, η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός 
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας των νόμιμων εκπροσώπων τους στην 
περίπτωση νομικών προσώπων.

2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένες και με τη φορολογική 

σφραγίδα του προσφέροντα, έως και την Τετάρτη 25/05/2022 και ώρα 13:00, στην ΠΕ 
Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, Γραφείο 214, με την ένδειξη «Προσφορά για την 
εκπόνηση Υδρολογικής μελέτης του ποταμού Λασπία» σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση και 
τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της μελέτης, διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης η οποία συντάσσει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης και την κατάθεση 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο 
κρατήσεις. 

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του φορέα www.pamth.gov.gr και 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις/πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, τηλέφωνο επικοινωνίας 25413 50389.

Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΙ.ΠΕ.&ΧΩ.ΣΧΕ.

Κων/νος Καραμανώλης
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός

http://www.pamth.gov.gr/
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