
       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ, 

προκηρύςςει βϊςει τησ με αρ. 25/2020 απόφαςησ του Διοικητικού υμβουλύου, μϋςω 

του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.), Ανοικτό 

Διαδικαςύα για την επιλογό αναδόχου καταςκευόσ του ϋργου «Αντικατάςταςη 

εςωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευςησ Σ.Κ. Ορμενίου και Σ.Κ. Πτελέασ, 

Δήμου Ορεςτιάδασ»  CPV: 45240000-1  Καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ για υδραυλικϊ 

ϋργα, με προώπολογιςμό 1.775.000,00 ευρώ χωρύσ Υ.Π.Α.. Σο ϋργο ςυντύθεται από 

εργαςύεσ που ανόκουν ςτην κατηγορύα των Τδραυλικών ό Η/Μ ϋργων  με 

προώπολογιςμό 1.771.598,71 ευρώ (χωρύσ αναθεώρηςη και Υ.Π.Α.) 

(2) Αναθέτων Υορέασ: Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ/Διοικητικό υμβούλιο Δ.Ε.Τ.Α.Ο. 

(3) Φρηματοδότηςη: Σο ϋργο χρηματοδοτεύται μϋςω επενδυτικού δανεύου που 

χορηγεύται από το ταμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, ςυνομολογεύται με δανειακό 

ςύμβαςη μεταξύ του Κυρύου του Έργου και του ταμεύου Παρακαταθηκών και 

Δανεύων και αποπληρώνεται από πόρουσ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων 

του Τπουργεύου Εςωτερικών και από ιδύουσ πόρουσ τησ ΔΕΤΑΟ. Σο ϋργο εύναι 

ενταγμϋνο με αρ. πρωτ. 66949/22-11-2018  ςτον Άξονα Προτεραιότητασ «Βελτύωςη 

των υποδομών των δικτύων ύδρευςησ», ςτο πλαύςιο τησ Πρόςκληςησ Ι του 

προγρϊμματοσ «Υιλόδημοσ Ι» και εύναι εγγεγραμμϋνο ςτον 15-91-0059 δαπϊνη 

920.000 ευρώ χωρύσ ΥΠΑ (πρόγραμμα ΥΙΛΟΔΗΜΟ) & ςτον Κ.Α.15-91-0062 δαπϊνη 

855.000 ευρώ (ιδύα ςυμμετοχό) τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. ϋτουσ 2020. 

(4) Είδοσ ςύμβαςησ: Έργο 

(5) Διάρκεια ύμβαςησ: Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε 

δώδεκα (12) μόνεσ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ 

(6) Κριτήριο κατακύρωςησ: Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη 

τιμό) 

(7) ύςτημα δημοπράτηςησ: Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα 

ςυνταχθεύ και θα υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ.2α του 

ν.4412/2016. 

(8) Γλώςςα του Διαγωνιςμού: Ελληνικό 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν.4412/2016 για την επιλογό Αναδόχου καταςκευόσ του ϋργου 

με τύτλο: «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 
Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ, ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ »   

Α.Π.:494/18-03-2020 

ΑΔΑ: 6ΚΥΡΟΡΥΤ-ΗΔΥ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.18 11:09:44
EET
Reason:
Location: Athens

POLYCHRONI
S 
TRIANTAFYLLI
DIS

Digitally signed 
by POLYCHRONIS 
TRIANTAFYLLIDIS 
Date: 2020.03.18 
11:22:21 +02'00'

20PROC006447724 2020-03-18



(9) Αντικείμενο τησ ςύμβαςησ: Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου εςωτερικού 

υδραγωγεύου, αντικατϊςταςη του εξωτερικού υδραγωγεύου τροφοδότηςησ τησ 

δεξαμενόσ εξιςορρόπηςησ και την Καταςκευό διθϊλαμησ δεξαμενόσ ςτην Σ.Κ. 

Ορμενύου του Δόμου Ορεςτιϊδασ.  Αντικατϊςταςη υφιςτϊμενου εςωτερικού 

υδραγωγεύου, αντικατϊςταςη του εξωτερικού υδραγωγεύου τροφοδότηςησ τησ 

δεξαμενόσ εξιςορρόπηςησ, την καταςκευό διθϊλαμησ δεξαμενόσ και την τοποθϋτηςη 

δύδυμου πιεςτικού ςυγκροτόματοσ τύπου Inverter ςτην Σ.Κ Πτελϋασ του Δόμου 

Ορεςτιϊδασ. 

(10) Σόποσ εκτέλεςησ του έργου: Σ.Κ. Ορμενύου και Σ.Κ. Πτελϋασ, Δόμου 

Ορεςτιϊδασ 

(11) Δικαίωμα ςυμμετοχήσ:   

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 

δραςτηριοποιούνται έργα Κατηγορίασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ή Η/Μ. και που εύναι 

εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό 

ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 

γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 

υμφωνύασ, καθώσ και 

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου 

και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα 

διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3, 4 και 5 

του ϊρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76 (χρόςη του ϊρθρου 305)  

του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό 

για την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η 

νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και 

μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

(12) Διαδικαςίεσ προςφυγών: Αρμόδιο όργανο για την εξϋταςη προςφυγών εύναι 

η Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

Σαχ. Δ/νςη : Λεωφ. Θηβών 196-198,  Άγ. Ιωϊννησ Ρϋντησ, 18233 

Ηλ. Σαχυδρομεύο: aepp@aepp-procurement.gr 

Δ/νςη ςτο διαδύκτυο: www.aepp-procurement.gr  

(13) Εγγυήςεισ:  Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό, απαιτεύται εγγύηςη 

ςυμμετοχόσ η οπούα απευθύνεται ςτη Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ 

Ορεςτιϊδασ ύψουσ 2% επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ του προώπολογιςμού μελϋτησ χωρύσ 

ΥΠΑ, δηλαδό ποςού 35.500,00 ευρώ και ιςχύ τουλϊχιςτον εννϋα (9) μόνεσ και 

τριϊντα (30) ημϋρεσ από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 

προςφορών ότοι μϋχρι τισ 27/02/2020. 
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(14) Διάθεςη ςτοιχείων Διαγωνιςμού: Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και 

δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςτο δημόςιο 

προςβϊςιμο χώρο τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του 

αναθϋτοντα φορϋα www.deyao.gr  

(15) Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεί με χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού 

υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) μϋςω τησ διαδικτυακόσ 

πύλησ www.promitheus.gov.gr του ςυςτόματοσ ύςτερα από κανονικό προθεςμύα των 

προβλεπόμενων ημερών από την ανϊρτηςό του και τη δημοςύευςη περύληψησ τησ 

διακόρυξησ ςτον Ελληνικό Σύπο. 

(16) Λήξη Τποβολήσ Ηλεκτρονικών Προςφορών ςτην διαδικτυακό Πύλη του 

ΕΗΔΗ: (Σρύτη) 28/04/2020 και ώρα 15:00 μμ 

(17) Ηλεκτρονική Αποςφράγιςη Προςφορών:(Σρύτη) 05/05/2020 και ώρα 10:00 

πμ 

(18) Προκαταβολό δεν θα χορηγηθεύ. Δεν προβλϋπεται η πληρωμό πριμ ςτην 

παρούςα ςύμβαςη. 

(19) Πληροφορίεσ: Η διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ κατϊ το Πρότυπο τεύχοσ 

Διακόρυξησ Ανοικτόσ Διαδικαςύασ για τη ςύναψη Δημοςύων υμβϊςεων Έργων κϊτω 

του ορύου, του Ν.4412/2016, τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν 

γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ και να λϊβουν πληροφορύεσ για το διαγωνιςμό 

από τα γραφεύα του Αναθϋτοντα φορϋα και ςτο τηλϋφωνο 2552023474 κοσ Μύντζιασ 

Αναςτϊςιοσ και 2552081882 κα Φατζηβαςιλεύου Ειρόνη, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ 

και ώρεσ. 

(20) Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από το Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. 
 

 

 

 

            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ  

                                                          Γ.Δ.Τ.Α. ΟΡΔΣΙΑΓΑ 

                                                              

               ΜΑΤΡΙΓΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 
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