
       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 

προκηρύσσει βάσει της με αρ. 128/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 

Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  CPV: 

45232420-2  Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων, με προϋπολογισμό 

850.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην 

κατηγορία των Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 848.437,51 ευρώ (χωρίς 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(2) Αναθέτων Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας/Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

(3) Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που 

χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή 

σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 

αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 6932/31-01-2019 ένταξής της 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών 

περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» και 

είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α.15-91-0067 της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. έτους 2019. 

(4) Είδος σύμβασης: Έργο 

(5) Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 

δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

(6) Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) 

(7) Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 

συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α του 

ν.4412/2016. 

(8) Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου 

με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ »   
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(9) Αντικείμενο της σύμβασης: Το παρόν έργο αφορά στην αντικατάσταση 

τμήματος του συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων μήκους 670 m. με αγωγό 

φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υαλονήματα (CC-GRP: 

centrifugally cast - glass reinforced polymers) DN 900 σε θέση πλησίον του 

βιολογικού Ορεστιάδας.  Για την άρτια αντικατάσταση του αγωγού απαιτείται η 

ανακατασκευή δύο (2) φρεατίων (Φρεάτιο Φ.2 & Φ.3) στις θέσεις σύνδεσης με τον 

υφιστάμενο αγωγό καθώς και η τοποθέτηση δεκαπέντε (15) προκατασκευασμένων 

φρεατίων επίσκεψης. 

(10) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Κοινότητα Ορεστιάδας, Δήμου Ορεστιάδας 

(11) Δικαίωμα συμμετοχής:   

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

δραστηριοποιούνται έργα Κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 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 των παρ. 2, 3, 4 και 5 

του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76 (χρήση του άρθρου 305)  

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). 

(12) Διαδικασίες προσφυγών: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι 

η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Θηβών 196-198,  Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233 

Ηλ. Ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr  

(13) Εγγυήσεις:  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση 

συμμετοχής η οποία απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ορεστιάδας ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς 

ΦΠΑ, δηλαδή ποσού  17.000,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και 

τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών ήτοι μέχρι τις 03/10/2020. 
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(14) Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο δημόσιο 

προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

αναθέτοντα φορέα www.deyao.gr  

(15) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από κανονική προθεσμία των 

προβλεπόμενων ημερών από την ανάρτησή του και τη δημοσίευση περίληψης της 

διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο. 

(16) Λήξη Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών στην διαδικτυακή Πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ: (Τρίτη) 03/12/2019 και ώρα 15:00 μμ 

(17) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών:(Τρίτη) 10/12/2019 και ώρα 10:00 

πμ 

(18) Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην 

παρούσα σύμβαση. 

(19) Πληροφορίες: Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο τεύχος 

Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων κάτω 

του ορίου, του Ν.4412/2016, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 

γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό 

από τα γραφεία του Αναθέτοντα φορέα και στο τηλέφωνο 2552023474 κος Μίντζιας 

Αναστάσιος και 2552081882 κα Χατζηβασιλείου Ειρήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

(20) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 
 

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  

                                                          Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

                                                              

               ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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