
1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου  Τ.Κ. 844 00                         

Πληροφορίες: Καραμανές Νικόλαος 

Τηλ: 2284025300 

E-mail: info@deya-parou.gr 
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

           
 

  Πάρος,  03/03/2023 
                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 845 

 

ΠΡΟΣ:      ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

                                                                                 1) «Κυκλαδική» 

                                                                                 2) «Κοινή Γνώμη» 

                                                                                 3) «Ο Λόγος των Κυκλάδων» 

                                         

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 

έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ» (CPV: : 45252127-4) προϋπολογισμού 

4.134.000,00 Ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

 

Τμήμα Α 

▪ Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών: 2.860.000,00 €  

▪ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 514.800,00 € 

▪ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%  επί  δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 506.220,00 € 

▪ Αναθεώρηση : 8.980,00 €   

▪ Αμοιβή για τη μελέτη εφαρμογής: 100.000,00 €. 

Το έργο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 και υπόχρεος για την 

καταβολή του Φ.Π.Α. είναι ο κύριος του έργου, δηλαδή η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-

τευσης Πάρου. 
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Τμήμα Β 

Λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου για χρονικό διάστημα 36 μηνών μετά το πέρας της 

δοκιμαστικής λειτουργίας: 144.000,00 €  πλέον ΦΠΑ. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου 

Ταχυδρομική Δ/νση: Κουνάδος, Παροικιά, Παλαιά οδός Παροικιά – Νάουσα, T.K. 84400 NUTS:EL422  

τηλ. 22840 25300, email: info@deya-parou.gr. 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Καραμανές Νικόλαος, τηλ. 2284025300  

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, με 

συστημικό αριθμό 196360 καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα: www.deya-parou.gr. 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το έργο αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης ΕΕΛ Νάουσας Πάρου ώστε να 

επεξεργάζεται στο σύνολό της 4.000 m3/d αστικά λύματα. Η νέα γραμμή επεξεργασίας, δυναμικότητας 1.600 

m3/d  θα γίνει με τη μέθοδο των βιολογικών μεμβρανών (MBR) ενώ στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται και 

η ανακαίνιση τμημάτων της υφιστάμενης ΕΕΛ όπως προεπεξεργασία λυμάτων, αφυδάτωση ιλύος σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές των συμβατικών τευχών. Στην ανάθεση σύμβασης περιλαμβάνεται η λειτουργία και 

συντήρηση της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου για χρονικό διάστημα 36 μηνών μετά το πέρας της δοκιμαστικής 

λειτουργίας.  

 

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 4.134.000,00 Ευρώ. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 60 μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της 36μηνης λειτουργίας του έργου από τον Ανάδοχο . 

 

4.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται στις  κατη-

γορίες  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων και ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕ-

ΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κρά-

τος-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 , 5, 6 και 7 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. Στον βαθμό που 

mailto:info@deya-parou.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deya-parou.gr/
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καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-

σαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέ-

τοντες φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών 

που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα 

έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-

μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 

4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υπο-

βολή 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 (πχ κοινοπραξία). 

 

5.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 82.680,00 ευρώ 

και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ι-

σχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών. 

 

6.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μ ό-

νο βάσει τιμής, με αξιολόγηση μελέτης. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκ-

πτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 παρ. 2 (γ) του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλα-

κτικών προσφορών. 

 

7.         ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Προκειμένου οι δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  οικονομικοί φορείς να ενημε-

ρωθούν ως προς το ανάθεση έργο, καλούνται στην Πάρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις 

εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας στις 13/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Ορίζεται η  26/04/2023 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η  14:00.    

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα  11:00 π.μ. 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Το έργο χρηματοδοτείται, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41/19.01.2023 απόφαση του υπουργού ΥΠΕΝ 

(ΑΔΑ: ΨΛΦ94653Π8-4ΧΤ),  από το  πρόγραμμα: «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων 
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επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» στον  άξονα προτεραιότητας 1.4: «Α-

ειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας  της πρό-

σκλησης ΤΑ-01 ο οποίος συγχρηματοδοτείται  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Αναγνωριστικό: 

16486 Κωδικό ΟΠΣ: 5164462) για το Τμήμα Α του προϋπολογισμού δημοπράτησης  και από ιδίους πόρους για 

το Τμήμα Β του προϋπολογισμού δημοπράτησης. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο . 

 

11. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της  

ΔΕΥΑΠ.  

           Πάρος, 03/03/2023 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

 

Πούλιος Γεώργιος 
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