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Ο Δήµαρχος ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

Προκηρύσσει  ανοικτό  ηλεκτρονικό  δηµόσιοδιαγωνισµό  για  την επιλογή  αναδόχου 
κατασκευής του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ  – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού   7.909.558,12  Ευρώ  (πλέον   
Φ.Π.Α.), σύµφωνα  µε  τις   διατάξεις   του  ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Ο προϋπολογισµός Δηµοπράτησης του  έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
ανέρχεται σε 7.909.558,12Ευρώ  και αναλύεται σε: 

Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών 5.893.034,01 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.060.746,12 Ευρώ 

Απρόβλεπταi (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 625.840,21 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016. 

Απολογιστικά ΑΕΚΚ: 21.291,53 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου απολογιστικών: 3.832,48 € 

Αναθεώρηση 304.813,77€ 

Συνολική δαπάνη του έργου 7.909.558,12 € 
  
 
Χρηµατοδότηση. Το έργο  χρηµατοδοτείται από Ίδιους πόρους και από το Ε.Π. 
«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  2014-2020» 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ   ΑΠΟ   ΤΟ   ΤΑΜΕΙΟ   ΣΥΝΟΧΗΣ   ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΠΡΑΞΗΣ/MIS   
5003577 σύµφωνα µε την Α.Π.: οικ 8636/26-10-2018 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 µελέτη και την κατασκευή  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυµάτωνδυναµικότητας  15.500 ικ  (20ετία)  ενεργού ιλύος  παρατεταµένουαερισµού  
που θα  εξυπηρετεί τους οικισµούς Ψαχνά,  Καστέλλα, Πολιτικά και Παραλία Πολιτικών 
(ενιαίο οικιστικό συγκρότηµα), του  δικτύου αγωγών  συλλογής ακαθάρτων µε  
αναρρόφηση µήκους  4.303,14 µ στη  Παραλία Πολιτικών  µαζί  µε  το  αντλιοστάσιο  
κενού,  του  κεντρικού  αντλιοστασίου  ΑΣ1  στην  Παραλία Πολιτικών, και την 
κατασκευή  (βάσει της εγκεκριµένηςπροµελέτης) των  καταθλιπτικών 
αγωγώνµεταφοράςλυµάτων  µήκους  2.502 µµ PE100 (1.750 µµ DN90/PN16atm, 287 
µµ DN200/10atmκαι 465 µµ DN250/PN16atm) από το αντλιοστάσιο ΑΣ2 µέχρι το 
αντλιοστάσιο ΑΣ1. 
 
Τα διακριτά τµήµατα του έργου  είναι: 
α) η µελέτη και ή κατασκευή  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων  όπως 
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, 
β)  η  µελέτη  και  κατασκευή   του  δικτύου  συλλογής ακαθάρτων µε  αναρρόφηση 
στην  ΠαραλίαΠολιτικών, όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Ι της Τεχνικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και 
γ)  η   κατασκευή    του   δικτύου   καταθλιπτικών   αγωγών  από  το   αντλιοστάσιο  
ΑΣ1  έως   το αντλιοστάσιο ΑΣ2. 
 
Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΜ έργων και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ  & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ . 
 
Κριτήριο  ανάθεσης.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα 
με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 ν. 4412/2016). 
 
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 
αρχήςwww.ddm.gov.gr 

 

Δικαιούµενοι συµµετοχής.   ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΜ 
έργων και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ  & ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 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 δηµόσιασύµβαση 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 05 - 07-2021, ηµέρα Δευτέρα και 
ώρα 11:00. 
 
∆ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς  www.promitheus.gov.gr 
 

    Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, 
απεστάλη, μέσω της            διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25-5-2021(Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ S 
2021/S 102-269334). 

 
Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών  από την  ηµεροµηνία  και  ώρα  
ανάρτησης στοΕΣΗ∆ΗΣ 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 05-07-2021 ώρα 11:00 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 09-07-2021 ώρα 11:00. 
 
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.  
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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  εργαλείωνκαι 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος  Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων 
(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 επτακόσιες είκοσι (720) ηµερολογιακές ηµέρες συµπεριλαµβανοµένης της  
6µηνης  (εκατόν ογδόντα ηµέρες)  δοκιµαστικής λειτουργίας 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 302 του   ν.   4412/2016,  εγγυητικής   επιστολής   συµµετοχής, 
που   ανέρχεται   στο   ποσό  των158.191,16 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 05-06-2022, 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 δέκα  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 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Με την υπ΄αριθμ. 86/2021 
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Απόφαση  οικονοµικής επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων. 
 

ΨΑΘΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
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i Συμπληρώνονται ταστοιχεία τηςαναθέτουσαςαρχής.Επισημαίνεταιότιοιαναθέτοντεςφορείς 

δύνανταινα χρησιμοποιούντο παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις   που αναθέτουν 

σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΒιβλίουΙΙτουν.4412/2016. 
iiΑναγράφεταιοκωδικός ταυτοποίησηςτης διατιθέμενηςπίστωσης(π.χ.κωδικός ενάριθμου 

έργουστοΠΔΕήκωδικός πίστωσης τουτακτικούπροϋπολογισμούτουφορέα υλοποίησης).Σε 

περίπτωσησυγχρηματοδοτούμενωνέργων απόπόρους τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης,αναγράφεται 

καιοτίτλοςτουΕπιχειρησιακούΠρογράμματος τουΕΣΠΑήάλλουσυγχρηματοδοτούμενουαπό 

πόρουςΕΕπρογράμματοςστοπλαίσιοτουοποίουείναιενταγμένοτοδημοπρατούμενοέργο. 
iiiΤοποσό τωναπρόβλεπτωνδαπανώνεπαναϋπολογίζεταικατά την υπογραφήτης σύμβασης, 

ανάλογα μετηνπροσφερθείσαέκπτωση,ώστε ναδιατηρείταιηενλόγωποσοστιαίααναλογία 

του9%επίτηςδαπάνηςεργασιώνμεΓΕ&ΟΕ,σύμφωναμετηνπαράγραφο3τουάρθρου 156ν. 

4412/2016. 
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