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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 

1.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου, διακηρύσσει, ανοικτό 

διαγωνισμό, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του 

Ν. 4412/2016, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή), για την ανάθεση του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης 

από μεριστή Ζαρκαδιάς έως δεξαμενή Ποντολιβάδου"", με προϋπολογισμό 

1.400.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης τους δεκαοκτώ (18) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

CPV45240000-1   "Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα"  

      Αντικείμενο του έργου είναι  η αντικατάσταση του  υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης από το μεριστή Ζαρκαδιάς έως τη δεξαμενή Ποντολιβάδου.  

Αναλυτικότερα ο σχεδιασμός του έργου  περιλαμβάνει: 

1. Τον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης ελεύθερης ροής από PE 100, διαμέτρου DN 110 – 

12.5 at, μήκους 1,845 μέτρων,  από το  μεριστή Ζαρκαδιάς έως τη σύνδεσή του με το 

υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο Εκάλης με τα απαιτούμενα οκτώ (8) φρεάτια εκκένωσης και 

επτά (7) φρεάτια αεροεξαγωγών. 

2. Τον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης ελεύθερης ροής από PE 100, διαμέτρου DN 225 – 

20 at,  μήκους 5,500 μέτρων, από το  μεριστή Ζαρκαδιάς έως το μεριστή Πετροπηγής και τον 

εξωτερικό αγωγό ύδρευσης ελεύθερης ροής από PE 100, διαμέτρου DN 140 – 20 at, μήκους 

3,240 μέτρων, από το  μεριστή Πετροπηγής έως τη δεξαμενή Ποντολιβάδου με τα 

απαιτούμενα είκοσι ένα (21) φρεάτια εκκένωσης και είκοσι ένα (21) φρεάτια αεροεξαγωγών. 

3. Την τοποθέτηση μετρητών παροχής διαμέτρου Φ 200, 25 at στην είσοδο του μεριστή 

Πέρνης και Πετροπηγής καθώς και  διαμέτρου Φ 125, 25 at στην είσοδο δεξαμενής 

Ποντολιβάδου. Επίσης θα τοποθετηθεί ένας μετρητής παροχής διαμέτρου Φ 100, 10 at στην 

αρχή του αγωγού τροφοδοσίας της Εκάλης.  

      Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών Υδραυλικά ή ΗΜ με προϋπολογισμό 

1.390.192,01 € (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) μη συμπεριλαμβανομένων 

της αναθεώρησης και  του Φ.Π.Α. 

       Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.400.000,00 Ευρώ χωρίς 
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ΦΠΑ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 1.024.459,85 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):184.402,77 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 

181.329,39 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 

4412/2016. 

Σύνολο 1.390.192,01  €  

       Στα ανωτέρω ποσά προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 9.807,99 €, σύμφωνα με 

το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

2. Προσφέρεται  ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα 

www.deyanestou.gr.  

3.  Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία 30-3-2020 και ώρα 10:00 π.μ. που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα κατά το εγκεκριμένο από την 

ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα Υδραυλικά ή ΗΜ με προϋπολογισμό 1.390.192,01 € (δαπάνη 

εργασιών , ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα 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 Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

      Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

      Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 254  

του ν. 4412/2016. 

       Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 

μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών είναι 6 μήνες.  
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5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. 

Προβλέπεται  η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Προϊσταμένη Αρχή , το Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.  Νέστου. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου 

 

Μιχαηλίδης Σάββας 

Δήμαρχος Νέστου 
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