
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
iΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ii 

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» -ΕΥΔ ΕΠ –
ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ  

Κ.Α.: 63-7341.011 , Κ.Α.: 25-7312.056 
Αρ. πρωτ.:4031 / 12-3-2019 

      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:3.625.994,66 ε υρώ   
      (πλέον ΦΠΑ) 
 

      CPV:   45232420_2 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ  ∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

  

  

Ο ∆ήµαρχος  ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την επιλογήαναδόχου 

κατασκευής του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ», 

προϋπολογισµού 3.625.994,66 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.),σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Ο προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 

ανέρχεται σε3.625.994,66 Ευρώ και αναλύεται σε: 

∆απάνη Εργασιών  2.710.724,09 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 487.930,34€ 

Απρόβλεπταiii (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

287.878,90€, που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 



4412/2016.  

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 154.746,30€ σύµφωνα µε το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

870.238,72€ 

 

Χρηµατοδότηση. Το έργο χρηµατοδοτείται από Ίδιους πόρους και από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ 

ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ - ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

"ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" σύµφωνα µε την Α.Π.: 

οικ 9913 / 18/09/2017 Απόφαση ένταξης  της  Πράξης:  «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003577» µε Κωδικό ΟΠΣ 5003577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η πράξη 

συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής.   

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή τριών ενοτήτων : 

��  Τού τελικού αντλιοστασίου λυµάτων του ∆ήµου και του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής 

αυτών στην Ε.Ε.Λ. 

��  Του αντλιοστασίου και του αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων (χερσαίο τµήµα) 

��  Του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων 

Αναφορικά µε την πρώτη ενότητα τα περιλαµβανόµενα έργα είναι συνοπτικά τα ακόλουθα : 

��  Το αντλιοστάσιο (υγρός θάλαµος, θάλαµος δικλείδων και ο οικίσκος) 

��  Ο καταθλιπτικός  αγωγός µεταφοράς των λυµάτων και τα απαιτούµενα φρεάτια.  

��  Οι αντλίες , ο Η/Μ εξοπλισµός, τα ειδικά τεµάχια, οι συσκευές και ο σχετικός αυτοµατισµός.   

Αναφορικά µε την δεύτερη ενότητα (αντλιοστάσιο, αγωγός διάθεσης των 

επεξεργασµένων λυµάτων) τα περιλαµβανόµενα έργα είναι συνοπτικά τα ακόλουθα : 

��  Το αντλιοστάσιο (υγρός θάλαµος, θάλαµος αντλιών, δικλείδων και οικίσκος) 

��  Ο καταθλιπτικός  αγωγός µεταφοράς των λυµάτων και τα απαιτούµενα φρεάτια.  

��  Οι αντλίες , ο Η/Μ εξοπλισµός, τα ειδικά τεµάχια, οι συσκευές και ο σχετικός αυτοµατισµός.   

 
Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  και ΗΜ . 
Κριτήριο ανάθεσης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
Σύστηµα δηµοπράτησης. Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και 
θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 3.2 , 3.5  άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης.  
 
Παραλαβή τευχών. 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 
της αναθέτουσας αρχής www.ddm.gov.gr 
 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής:∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΜ έργων 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 Σ∆Σ, 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. 
Μεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης. 
Ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16. 
 

Τόπος και χρόνος παράδοσης των προσφορών. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23 -04-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. 

∆ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr 

Ηµεροµηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ 22-3-2019. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών από την ηµεροµηνία και ώρα ανάρτησης στο  

ΕΣΗ∆ΗΣ  

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 23 -04-2019 ώρα 10:00. 

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 30-4-2019 ώρα 11:00 π.µ. 

 

Υποβολή προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. 

 

Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθµίσεις τεχνικών 

ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών  µε  χρήση των επιµέρους εργαλείων 

και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από 

πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο 

αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 

του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 

παρ.2 του ν.4250/2014. 



Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 

µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην 

ελληνική 

Η  επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Προθεσµία εκτέλεσης του έργου. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 

δύο (2) έτη από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Εγγυήσεις συµµετοχών. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από 

τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του 

ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 72.520,00 

ευρώ και θα απευθύνεται στον ∆ΗΜΟ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.  

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι µέχρι 

23-11-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 

συµµετέχουν στην ένωση. 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

Λοιπές πληροφορίες. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονοµική 

επιτροπή του ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων. 

 

           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

           ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

        ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ' αριθ. 28/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 
 

 
                                                 
i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 

δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

ii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου 
έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε 

περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται 
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από 

πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 
iii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 
του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  


