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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

« ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2014-2020» 

 
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ- 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                       ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ»           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                        ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                       
ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                              «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 85% ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 15% 

(2017ΣΕ27510138) 
   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» 

1. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία 

επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ», με προϋπολογισμό 1.612.903,23 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ο οποίος αναλύεται ως εξής:  

Δαπάνη Εργασιών 1.159.990,00 € (Υδραυλικά 203.738,89€, Ηλεκτρομηχανολογικά 1.055.546,25 € και έργα 

καθαρισμού και επεξεργασίας νερού στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων 314.821,29 €)  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 208.798,20 €  

Απρόβλεπτα 205.318,23 €  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 38.796,80 €  

Προϋπολογισμός δημοπράτησης χωρίς ΦΠΑ, 1.612.903,23 €  

2.  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Ταξινόμηση του έργου CPV: 45252127-4   

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: 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 Δήμου Εορδαίας μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 

και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Εορδαίας (www.ptolemaida.gr)  

4. Η δημοσίευση της διαβούλευσης έγινε στις 31-12-2020 με ημερομηνία λήξης 15-01-2021.Εντός του 

15πενθημέρου που ορίζει ο νόμος για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαβούλευση, υποβλήθηκαν  3 

αιτήσεις από Οικονομικούς φορείς. 

  

Στις 3-03-2021 προσκλήθηκαν οι 3 ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία της 

διαβούλευσης που έλαβε χώρα στις 9-03-2021. 

 Σύμφωνα με τα αιτήματα παρακολούθησης που υποβλήθηκαν και τις αντίστοιχες προσκλήσεις 

παρακολούθησης, συμμετείχαν και οι τρεις (3) υποψήφιοι, οι οποίοι και υπέβαλλαν στην συνέχεια ερωτήματα 

επί των τευχών της μελέτης .Επί των  ερωτημάτων αυτών, έγιναν τροποποιήσεις –διορθώσεις σύμφωνα με την 

παρ. 3 (β) του παρόντος άρθρου από τον μελετητή και ακολούθως εκδόθηκε αναλυτικό τεύχος διευκρινήσεων 

προς τους 3 ενδιαφερόμενους.    
i
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5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της 

διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 13 – 10 - 2022, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 14:00μμ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 19 – 10 - 2022, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00πμ  

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς «Μελέτη και Κατασκευή» του άρθρου 50 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6.  Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, ήτοι:  

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 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 

1 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.  

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

Γ. Οι 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. 4412/2016.  

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 (π.χ. κοινοπραξία).  

7.  Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περιγράφονται 

λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη της δημοπρασίας.  

8.  Σύντομη περιγραφή: Με το υποέργο θα αναβαθμιστούν οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης με τον 

υποστηρικτικό τους εξοπλισμό και αντλιοστάσια, ηλεκτροστάσια, οι δεξαμενές αερισμού / νιτροποίησης / 

απονιτροποίησης και τα συστήματα της κυρίως δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, με τον υποστηρικτικό τους 

εξοπλισμό, οι δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, με τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό και αντλιοστάσια, 

ηλεκτροστάσια. Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια 

και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική 

λειτουργία του έργου . 

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατά τους όρους του άρθρου 302 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής ύψους 32.258,07 ευρώ, με ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών ( μέχρι 13 – 09 – 2023 )μετά από 

την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών .  

10. Δικαιολογητικά συμμετοχής: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Επίσης δύναται να 

περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 

υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α του ίδιου ν. 4412/2016, β) την εγγύηση 

συμμετοχής, του άρθρου 15 της αναλυτικής διακήρυξης. 

11. 0 χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

12. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσου με 15%  (δεκαπέντε τοις εκατό ) της αξίας της 

σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης 

προκαταβολής εγγύησης. 

13. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 

ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  
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14. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-

2020» και χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (2017ΣΕ27510138). Το έργο υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κρατήσεις  

15.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφή 

της σύμβασης, από τους οποίους οι δώδεκα (12) μήνες είναι δοκιμαστική λειτουργία. Οι αποκλειστικές και 

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στο Χρονοδιάγραμμα.  

16. Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευτεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ), στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www ptolemaida.gr. Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευτεί επίσης 

σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μία (1) εβδομαδιαία, όπως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

17.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης. 

 

 

 

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

                                                                                & 

                                                            ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ 

                                                           
i τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών Πρβλ. άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4412/2106. 

DIMITRIOS TSECHELIDIS Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS TSECHELIDIS
Ημερομηνία:
2022.09.27 07:16:38
EEST
Τόπος: PTOLEMAIDA
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