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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ 

Ταχ. Δ/νςη: Παροικύα Πϊρου  Τ.Κ. 844 00                         

Πληροφορύεσ: Μαύρη Μαρύα-Μαρουςώ 

Τηλ: 22840-25300 

Fax: 22840-25284 

E-mail: info@deya-parou.gr 
 

 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

          ΚΑΣΑΦΨΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
 

  Πάροσ,  21/10/2019 
Αρ. Πρωτ. 3211 

 

 

ΠΡΟ:      ΕΥΗΜΕΡΙΔΕ 

                                                                                 1) «Κυκλαδική» 

                                                                                 2) «Κοινή Γνώμη» 

                                                                                 3) «Ο Λόγοσ των Κυκλάδων» 

                                         

Θέμα: Δημοςίευςη (1) μίασ Προκήρυξησ Δημόςιασ ύμβαςησ  

Τα ϋξοδα δημοςύευςησ βαρύνουν τον ανϊδοχο 
 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 

Η Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ Πϊρου προκηρύςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη του 

ϋργου «ΕΡΓΑ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΤ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ» προώπολογιςμού 999.500,00  Ευρώ (με αναθεώρηςη χωρύσ ΦΠΑ) 

(CPV:45222100-0). 

1. ΕΠΨΝΤΜΙΑ και ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ: Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ Πϊρου 

Ταχυδρομικό Δ/νςη: Κουνϊδοσ, Παροικιϊ, Παλαιϊ οδόσ Παροικιϊ – Νϊουςα, T.K. 84400. τηλ. 22840 25300, 

22840 28179  fax. 22840 25284, email: info@deya-parou.gr. 

Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: Μαύρη Μαρύα-Μαρουςώ, τηλ. 2284025300 fax.2284025284 

Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 

ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr, με 

ςυςτημικό αριθμό 85990 καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ www.deya-parou.gr. 

 

2. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: 

Το ϋργο θα αναπτυχθεύ ςε δημοτικό γόπεδο εντόσ του οπούου λειτουργεύ ςόμερα η εγκατϊςταςη 

επεξεργαςύασ λυμϊτων και θα περιλαμβϊνει την μονϊδα τριτοβϊθμιασ επεξεργαςύασ με μεμβρϊνεσ 

υπερδιόθηςησ καθώσ και τα ςυςτόματα προεπεξεργαςύασ λυμϊτων και βοθρολυμϊτων. 

Στο αντικεύμενο τησ εργολαβύασ περιλαμβϊνεται η εκπόνηςη τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ, η καταςκευό των 

ϋργων πολιτικού Μηχανικού, η προμόθεια και η εγκατϊςταςη του Η/Μ εξοπλιςμού καθώσ και η 
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δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου από τον Ανϊδοχο καταςκευόσ για ϋνα (1) μόνα. 

 

3. ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 999.500,00 Ευρώ (χωρύσ ΦΠΑ) 

 

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε 12 μήνεσ  από την 

ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ μηνιαύασ (1 μόνασ) δοκιμαςτικόσ 

λειτουργύασ. 

 

5.  ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ : 

- Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςε 

ϋργα κατηγορύασ Υδραυλικϊ, Ηλεκτρομηχανολογικϊ και ϋργα καθαριςμού και επεξεργαςύασ νερού, 

υγρών, ςτερεών και αερύων αποβλότων  και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ 

Ένωςησ, β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που 

ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, 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 Συμφωνύασ, 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 και 4 του ϊρθρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

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

προςφορϊσ. Σε 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). 

 

Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι οι-

κονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ ε-

γκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι εγ-

γεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  για  ϋργα Υδραυλικϊ, Ηλεκτρομηχανολο-

γικϊ και ϋργα καθαριςμού και επεξεργαςύασ νερού, υγρών, ςτερεών και αερύων αποβλότων.  Οι προςφϋρο-

ντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋ-

νοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΧΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Η οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια των Οικονομικών Φορϋων αποδεικνύεται με βϊςη τα ορι-

ζόμενα ςτο ϊρθρο 100 του Ν.3669/196 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. Συγκεκριμϋνα πρϋπει να διαθϋ-

τουν κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ κατ’ ελϊχιςτον για την κατηγορύα των Ηλεκτρομηχανολογικών ϋργων 

καταθϋςεισ ςε τρϊπεζα κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4(β) του ϊρθρου 100 του Ν.3669/08. Για την 

κατηγορύα των ϋργων επεξεργαςύασ υγρών, ςτερεών και αερύων αποβλότων καθώσ και για την κατηγορύα 

των Υδραυλικών ϋργων δεν απαιτεύται ςυγκεκριμϋνη οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια. 

Η χρηματοοικονομικό και οικονομικό επϊρκεια μπορεύ να προκύπτει εύτε αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ Έ-

νωςησ Οικονομικών Φορϋων εύτε από ϋνα μόνο μϋλοσ αυτόσ. 

Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχύει. 
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Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(α) Για τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ που δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα των Ηλεκτρο-

μηχανολογικών  ϋργων απαιτεύται κατ’ ελϊχιςτον βαςικό ςτελϋχωςη αντύςτοιχη με την προβλεπόμενη 

ςτην παρϊγραφο 4.α του ϊρθρου 100 του ν.3669/2008 όπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχύει.  Για ενώςεισ 

οικονομικών φορϋων που δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα των Έργων επεξεργαςύασ υγρών, ςτερεών 

και αερύων αποβλότων, καθώσ και ςτην κατηγορύα των Υδραυλικών ϋργων απαιτεύται ςτελϋχωςη κατ’ ε-

λϊχιςτον αντύςτοιχη με την προβλεπόμενη ςτην παρϊγραφο 3(β) του ϊρθρου 100 του Ν.3669/08.  

(β) Λόγω τησ φύςησ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να ϋχουν καταςκευϊςει 

κατϊ την τελευταύα 5ετύα μύα τουλϊχιςτον εγκατϊςταςη επεξεργαςύασ αςτικών λυμϊτων ιςοδύναμου πλη-

θυςμού τουλϊχιςτον 5.000 κατούκων με ςύςτημα βιολογικόσ επεξεργαςύασ με τριτοβϊθμια επεξεργαςύα 

λυμϊτων. Το ϋργο θα αφορϊ δημόςιουσ φορεύσ. Η ανωτϋρω προώπόθεςη αρκεύ να καλύπτεται από ϋνα του-

λϊχιςτον οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη οικονομικών φορϋων.  

 

Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρϋπει να διαθϋτουν ςε ιςχύ πιςτοποιητικό ISO 9001 ό ιςοδύναμο για τη δια-

ςφϊλιςη ποιότητασ και πιςτοποιητικό ISO 14001 ό ιςοδύναμο για την περιβαλλοντικό διαχεύριςη  

 

6.  ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ύψουσ 19.990,00  

ευρώ και ιςχύ τουλϊχιςτον τριϊντα (30) ημερών  μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ. Ο 

χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι 10 μόνεσ, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ 

των προςφορών. 

 

7.  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:  

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη πρ ο-

ςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) με αξιολόγηςη μελϋτησ.  

 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ:  

Ορύζεται η  12η Νοεμβρύου ημϋρα Τρύτη και ώρα λόξησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 11.00 π.μ    

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Ωσ ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 19η Νοεμβρύου, ημϋρα Δευ-

τϋρα και ώρα 10:00 π.μ. 

 

10. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Το ϋργο χρηματοδοτεύται από το Πρόγραμμα Φιλόδημοσ Ι του Υπουργεύου Εςωτε-

ρικών. Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο μϋχρι 15% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβ α-

ςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 150 του Ν.4412/16  

 

11. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ:  Το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από Διοικητικό Συμβούλιο τησ ΔΕΥΑ.  

 

           Πάροσ, 21/10/2019 

 

Ο Πρόεδροσ 

του Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Π. 

 

 

 

Πούλιοσ Γεώργιοσ 

GEORGIOS 
POULIOS

Digitally signed by 
GEORGIOS POULIOS 
Date: 2019.10.21 08:38:00 
+03'00'
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