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                       Βελεστίνο,  08/08/2019 
                                 Αρ. Πρωτ. -5658- 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ: 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ  

 

604.820,60€χωρίς ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΔΕΥΑ   ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Πεζόδρομος Βελεστίνου,  
Βελεστίνο 
Ταχ. Κώδικας: 37 500 

 

 

Αρ. Μελέτης  : 24/2018 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι   

 

   

 CPV: 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες 
για αγωγούς ύδρευσης 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

1 .  Ο ΝόμιμοςΕκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου,Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμόγια την ανάθεση του έργου με 

τίτλο «Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ  Τ . Κ .  Κ Ε Ρ Α Μ Ι Δ Ι Ο Υ »  

 

2. Ο συνολικόςπροϋπολογισμός του έργου είναι 750.000 Ευρώ με ΦΠΑ. 

Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται : 
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 445.704,20 

ΓΕ & ΕΟ 18% € 80.226,76 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 525.930,96 

Απρόβλεπτα 15% € 78.889,64 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 604.820,60 

Αναθεώρηση € 18,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 604.838,00 

ΦΠΑ (24%) € 145.161,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 750.000,00 

 

Το συνολικό  έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων με 

προϋπολογισμό604.820,60ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις). 

 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κεραμιδίουτου 

Δήμου ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

Το έργο αφορά στην  

 

4. Το έργο « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ» έχει ως 

φυσικό  αντικείμενο την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης της Τοπικής 
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Κοινότητας Κεραμιδίου από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου με αγωγούς από PE τρίτης 

γενιάς, συμπεριλαμβανομένων και των παροχών προς τους καταναλωτές.  

 

5. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής  

διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στη διεύθυνση www.rigas-feraios .gr .  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας,να λάβουν 

γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου 

Ρήγα Φεραίου , Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 , Δημαρχείο (Τεχνική Υπηρεσία) 

ή από την ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το 

διαγωνισμό: Αποστόλης Βασιλόπουλος στο τηλ. 2425023245 ή Καραμπέρης Ευάγγελος 

στο τηλ. 2425350229 . 

 

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της  

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η   3/ 09/ 2019, ημέρα Tρίτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 

10:00π.μ.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, 

προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 

7. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 9/09/2019   ημέρα 

Δευτέρα, ώρα 10.00πμ. 

 

8. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
i
 που δραστηριοποιούνταιστην κατηγορία  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    (1
ης

τάξης και  άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 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 διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Β)Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.ii, 
Γ)Οι ενώσειςοικονομικών 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 (πχ κοινοπραξία). 

 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες  

http://www.rigas-feraios/
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οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο 

ποσό των 12.096,41Ευρώ€.  

 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε ΕΞΙ  (6) μήνες από τη 

ημερομηνία κατάθεσή της. 

 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργουΔώδεκα(12)   μήνες. 

 

12. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 4156/2013. Η Δημοσίευση 

θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ, σε 3 εφημερίδες και σε ΦΕΚ. 

 

13.  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα του  

Δήμου rigas-feraios.gr, και αναρτάται στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα 

δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.  

 

13.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρήγα Φεραίου (λόγω Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου). 

 

 

 

Βελεστίνο,     8/8/2019     

Ο ΝόμιμοςΕκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου  

 

 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου 

Δημήτριος Στ. Νασίκας 

 

     

  

 

 

 

     

                                                 
i Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να 

καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
ii Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
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