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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 15/7/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2341/186255

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43 – Αθήνα
Τηλέφωνο
: 210 212 5967-5804
Fax
: 210 212 58 89

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Πρόσκληση
Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του
Ν4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της σύμβασης:
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ στη σύνταξη Φακέλου
«Φράγμα Νεοχωρίτη Τρικάλων, Έργα προαγωγής νερού και αρδευτικό Δίκτυο» με
ΣΔΙΤ.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών σε συνέχειας της αρ. 2341/186255-15/7/2021
απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαδικασίας σύναψη σύμβασης με τίτλο ««Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων και

Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ στη σύνταξη Φακέλου «Φράγμα Νεοχωρίτη Τρικάλων, Έργα
προαγωγής νερού και αρδευτικό Δίκτυο» με ΣΔΙΤ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του

Ν4412/2016,

Σας απευθύνει
Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την
υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης έργου, υπό τους εξής όρους και
προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ στη σύνταξη Φακέλου «Φράγμα
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Νεοχωρίτη Τρικάλων Έργα προαγωγής νερού και αρδευτικό Δίκτυο», κατά τις προβλέψεις του Ν4258/14 και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται ΦΕΚ Β 428/2017, δεδομένου ότι το ανωτέρω δίκτυο
μεταφοράς νερού δέχεται το νερό από το φράγμα που προβλέπεται από την εγκεκριμένη προμελέτη του έργου
«Φράγμα Νεοχωρίτη Τρικάλων», και απαιτείται ο σχεδιασμός του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού
δικτύου σε επίπεδο προμελέτης για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους και να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή
«έξυπνων» δικτύων άρδευσης με εφαρμογή τηλεμετρίας για μείωση των απωλειών και μέγιστη αξιοποίηση των
υδάτων .
Η εργασία του συμβούλου θα αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα ακόλουθα θέματα:
•

Στην αναγνώριση της περιοχής με επιτόπου επισκέψεις και συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

•

Στην αξιολόγηση υφιστάμενης εγκεκριμένης μελέτης η οποία αφορά στην πληρότητα, ποιότητα της

μελέτης, λαμβανομένου υπόψη ότι η μελέτη πρέπει να οδηγήσει σε έργο που θα μπορεί να υλοποιηθεί με την
μέθοδο ΣΔΙΤ
•

στον έλεγχο της εγκεκριμένης υδραυλικής μελέτης των έργων προσαγωγής ως προς τα προτεινόμενα

τεχνικά έργα, με ευθυγράμμιση των τεχνικών έργων με τις υφιστάμενες καλλιέργειες και τις ανάγκες αυτών
λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσχέρειες του αναγλύφου .
•

στην συμπλήρωση και επικαιροποίηση της υδραυλικής προμελέτης σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το

χρόνο εκπόνησης προδιαγραφές.
•

Στον έλεγχο και επικαιροποίηση της γεωργοοικονομοτεχνικης μελέτης και της μελέτης κόστους

οφέλους, εφόσον απαιτηθεί.
•

στην διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής τηλεμετρίας και ενσωμάτωσης «έξυπνων δικτύων

άρδευσης»
•

στην σύνταξη Φακέλου για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου

•

στην συμπλήρωση του τεχνικού Φακέλου ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του

έργου με την μέθοδο ΣΔΙΤ
Στο φυσικό αντικείμενο του Αναδόχου λοιπόν, περιλαμβάνονται κατάλληλες αλλαγές σε τεύχη και σχέδια των
μελετών, ώστε να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς και προσθήκη νέων κειμένων ή
σχεδίων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη για το ως άνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), θα
καλυφθεί από το ενάριθμο 2018ΣΜ58100000 και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5
του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και
Τροφίμων .

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχεία διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
Ως ημερομηνία και λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/7/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00.
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Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/proclamationscontests (Το Υπουργείο/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί)

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

Συνημμένα:1. ΕΕΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

ΥΕΤΟΣ ΑΕ , επαγγελματική έδρα: ΠΛ. Ιπποδρομίου 7 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310250601-3, email: yetos@otenet.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΟΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με δ.τ «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» , επαγγελματική έδρα: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 15-17 Αθήνα, τηλέφωνο : 2103623324, email: dedalos@dedalos-consulting.gr
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΑΛΑΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , επαγγελματική έδρα : Νοταρά 48 Αθήνα,
τηλέφωνο : 2108843104 ,email : thtsialas@temsa.gr

Γραφείο Υφυπουργού κ. Ιωάννη Οικονόμου
Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Κ. Δημ. Τσαγκαλίδη
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Α. Πολύμερου
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Ε/Υ Πόρων
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση)
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