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 ΑΔΑ: 

ΑΔΑΜ: 
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ»   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
5.380.000Ευρώ (με 0€ Φ.Π.Α.)    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     ΠΔΕ – ΣΑΕ 275/1 
    Ενάριθμος: 2022ΣΕ27510106 
    Ε.Π.  «Υποδομές Μεταφορών    
    Περιβάλλον και Αειφόρος  
    Ανάπτυξη 2014-2020» 
    Άξονας Προτεραιότητας 14        
   «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  
     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ   
    ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  
    ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

 
    με Κωδικό ΟΠΣ 5117596 

  Αρ. Πρωτ:   646/31-01-2023 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Παλαιολόγων 4, Τ.Θ. Δ.1917, Θέρμη,  Τ.Κ. 

57001, NUTS EL 522, τηλ. 2310-460530, φαξ: 2310-460531, e-mail: deyak@thermi.gov.gr, 

πληροφορίες: Πασχαλίδου Πάττη, Γεωργακούδης Κωνσταντίνος), προκηρύσσει Ανοικτή 

Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» (CPV: 45232400-6, 

45232421-9), προϋπολογισμού 5.380.000 Ευρώ (Φ.Π.Α. μηδέν (0) ευρώ). 

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ” άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με βάση την 
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απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7751/06-07-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ: 

ΩΥΑΨ46ΜΤΛΡ-ΠΚΒ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5117596.  

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1886/28-12-

2022 έγκριση διακήρυξης, σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων 

«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική – Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή της Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου του  Δήμου Θέρμης, και 

αφορά στην δημιουργία ΕΕΛ και δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων στον οικισμό του Κάτω 

Σχολαρίου  Δήμου Θέρμης: 

• Κατασκευή ΕΕΛ περιλαμβάνοντας όλες τις οικοδομικές εργασίες καθώς και τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την λειτουργία της. 

• Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων (βαρυτικοί αγωγοί και καταθλιπτικός), 

αντλιοστασίου που θα μεταφέρει τα ακάθαρτα του οικισμού στην ΕΕΛ και ιδιωτικές 

συνδέσεις 

• Κατασκευή οδικού δικτύου εντός της ΕΕΛ 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει υπολογιστεί στους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.   

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

στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 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 , 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 καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
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σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 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 συμμετέχουν 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. 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

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

ορίζεται παρακάτω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και 

υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 

4412/2016. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 107.600 

ευρώ. 

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 αρχής (www.deya-

thermis.gr). 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/02/2023, 

ημέρα  Τρίτη  και ώρα 15:00μ.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/03/2023, 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 

δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος του 

αντικειμένου της σύμβασης.  

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. 
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Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών 

εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο  (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

   

 

Δαμιανός Ζελιλίδης 
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