
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 

 
«« ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΤΤΑΑ ΞΞ ΗΗ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   ΥΥ ΔΔ ΡΡ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   (( MM AA SS TT EE RR PP LL AA NN ))   

ΚΚ ΕΕ ΡΡ ΚΚ ΥΥ ΡΡ ΑΑ ΣΣ »»   
  

Cpv : 71800000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης 
και αποβλήτων 

Cpv : 71313400-9 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
κατασκευαστικά έργα 

Cpv : 79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής 
διαχείρισης 

Cpv : 71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 
Cpv : 71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 
Cpv : 71351910-5 Υπηρεσίες γεωλογίας 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 
 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) Κέρκυρας» 
με ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  20PROC007477166 2020-10-14 και συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία 58.417,47 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %). 
 
Σκοπός εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 
(Masterplan) Κέρκυρας» είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, 
αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του 
υδροδοτικού συστήματος της Κέρκυρας, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, 
ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της 
ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.), μέσω 
της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την 
κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. ΚΩΔΙΚΟΣ 
NUTS: EL622. 
 
Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες 
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ΑΔΑ: 6Λ2ΥΟΡΓΤ-ΒΛ0



από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται  από  το ΕΣΠΑ ( κωδικός ΟΠΣ 5037497) 
 
Η δαπάνη έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στον 
κωδικό: 15.00.013.300.  
 
Το αντικείμενο της μελέτης κατανέμεται μέχρι του ύψους των 22.086,00 € στην 
κατηγορία 13 «Υδραυλικά Έργα» για πτυχία Α τάξης και άνω και μέχρι του 
ύψους των 9.202,50 € στην κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» για 
πτυχία Α τάξης και άνω και μέχρι του ύψους των 6.625,80 € στην κατηγορία 3 
«Οικονομικές Μελέτες» για πτυχία Α τάξης και άνω, και μέχρι του ύψους των 
5.521,50 € στην κατηγορία 9 «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές 
Μελέτες» για πτυχία Α τάξης και άνω,. και μέχρι του ύψους των 3.681,00 € στην 
κατηγορία 16 «Τοπογραφικές Μελέτες» για πτυχία Α τάξης και άνω και μέχρι 
του ύψους των 3.681,00 € στην κατηγορία 20 «Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές 
Μελέτες» για πτυχία Α τάξης και άνω. 
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. (9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1)  την 27η  Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10.30 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια  

επιτροπή διαγωνισμού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. i 

 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύηση 
συμμετοχής. 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/10/2020 η αναθέτουσα αρχή 
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 
σύμβασης, το αργότερο στις 23/102020. 
 
Για τηλεφωνική επικοινωνία αρμόδιοι υπάλληλοι ορίζονται οι κ. Κατσαρός 
Αναστάσιος και η κ. Φαϊτά Αγγελική οι οποίοι βρίσκονται στα γραφεία της 
ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1 Κέρκυρα ΤΚ 49100 τηλ 26610-42362-
46362. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 
 
 
 

ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                           
i Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
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