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 Τρίπολη 11/3/2022 
Αρ. πρωτ.: 527  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, 
Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

ΤΗΛ. 2710 227753, 227754 
Email: techniki@deyatrip.gr 

 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΦΙΛΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΟΔΟΥ Δ.Κ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ’’  
                                                                                                                              

 

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

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρίπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου  
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Κ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» 
 
1. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.500.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και αναλύεται 

σε: 
- Δαπάνη Εργασιών: 1.795.319,30 € 
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 323.157,47 € 
- Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 317.771,52 € 
- Απολογιστικά (κόστος υποδοχής ΑΕΚΚ): 58.200,00 
- Αναθεώρηση: 5.551,71 € 
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 600.000,00 € 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η  Δ.Κ. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης 

3 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.4412/16. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους  οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  
O συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι:  187151 

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 30η 

Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00.  

6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Απριλίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00. 

7.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας «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 
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διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

8. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., 

9. 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). 

10. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 

καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

11. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, ήτοι μέχρι 30/5/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

13. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία 
κατάθεσής της. 

14. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Προϊσταμένη Αρχή ( Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρίπολης)  
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Τρίπολης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.deyatrip,gr. και στη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

16. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/3/2022, η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 24/3/2022.  
Οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ 
Τρίπολης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 8/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρίπολης 

 

 

Κωνσταντίνος Τζιούμης 

Δήμαρχος Τρίπολης 
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