
             Ορεστιάδα, 11/07/2017 

        Αριθμ. πρωτ.:854 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση 
τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης αντλιοστασίου Τ.Κ. Κομάρων του 
Δήμου Ορεστιάδας», με προϋπολογισμό 528.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).  
Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση τμήματος του αγωγού ύδρευσης 
που συνδέει το αντλιοστάσιο με τη δεξαμενή της Τ.Κ. Κομάρων του Δήμου 
Ορεστιάδας. Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται στα 7.470 m  και θα είναι 
στο μεγαλύτερο μέρος του ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm και αντοχής ΡΝ 
16,0 atm. Στην αρχή της χάραξης και σε μήκος 200 μέτρων καθώς και στο τέλος 
της χάραξης και σε μήκος 2.050 μέτρων ο αγωγός θα είναι oνομαστικής 
διαμέτρου DN 180 mm και αντοχής ΡΝ 16,0 atm. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Αγίων Θεοδώρων 202, 68200 Ορεστιάδα GR, μέχρι τις 18-08-2017 
ημέρα Παρασκευή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
πρότυπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552023474, FAX επικοινωνίας 2552081422, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μίντζιας Αναστάσιος, κ. Δημόπουλος 
Κωνσταντίνος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 - 08 -2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ., ώρα λήξης επίδοσης προσφορών, με το σύστημα υποβολής προσφορών να 
είναι αυτό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών, 
του άρθρου 95 παρ. 2 α του Ν.4412/16. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (προϋπολογισμός 515.615,08   ΕΥΡΩ  
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)) 
 
καθώς επίσης να είναι εγγεγραμμένες σε αντίστοιχο μητρώο ή κατάλογο που 
τηρείται στην έδρα τους όταν 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 
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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 των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19, των παρ.1 (ε) και 3(β) του άρθρου 76 και της παρ. 5 του 
άρθρου 254  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους 10.564,51 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 
τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.  

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2016ΕΠ03110084), συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» με τίτλο πράξης  “Αντικατάσταση τμήματος 
καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης αντλιοστασίου Τ.Κ. Κομάρων του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα 
με την παρ. 10 εδάφιο α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012) εξακολουθεί να ισχύει για τα 
προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
Ν.4314/2014 καθώς και του άρθρου 150 και άρθρο 302 παρ. 1δ του 
Ν.4412/2016. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΟ. 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ.       
                                                          ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 

             ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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