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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 

1.     Η  Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου, διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ» με προϋπολογισμό 1.796.747,97€ (πλέον φ.π.α. 

24%) και χρόνο περαίωσης τους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

CPV 45232420-2   "Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων".  

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

Την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των 

ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στα Δ.Δ. Χρυσοχωρίου, Γραβούνας, 

και Ερατεινού». 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.796.747,97 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 1.297.675,45  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 233.581,58 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 229.688,55 

€. Σύνολο 1.760.945,58 € 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 35.802,38 € 

2. 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 του Αναθέτοντα Φορέα 

(http://deyanestou.gr/). 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε 

ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
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4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 

12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  

των προσφορών ορίζεται η  19/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 

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

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 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 και 4 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.  

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 35.935,00  €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014-2020(ΣΑ 2017ΣΕ27510062).  

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Προϊσταμένη Αρχή , το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.  

Νέστου. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου 

 

                                                                                                                    Μιχαηλίδης Σάββας 

                                                                                                               Δήμαρχος Νέστου 
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