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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ          

                                                        ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ   

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

  ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ           

  ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  

ΧΡΗΜ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ  

ΤΡΙΤΣΗΣ  

 

                                                        ΠΡΟΥΠΟΛ.  2.000.000,00 € (πλέον ΦΠΑ ) 

Αρ.Πρωτ.   638  26/4/2021   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ   προκηρύσσει   

 

2. ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  

 

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Τ.Κ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ » 

 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.000.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    € 1.463.286,85 

ΓΕ & ΕΟ 18%   € 263.391,63 

ΣΥΝΟΛΟΝ   € 1.726.678,48 

Απρόβλεπτα 15%   € 259.001,77 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   € 1.985.680,26 

Απολογιστικά     

Αναθεώρηση   € 14.319,75 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   € 2.000.000,00 

ΦΠΑ (24%)   € 480.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ   € 2.480.000,00 

 

4. Το έργο θα εκτελείται στην Τ.Κ. Ριζόμυλου, της Δ.Ε. Κάρλας, του Δήμου Ρήγα 

Φεραίου, του Ν. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην  Ελλάδα. 

Το παρόν έργο αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά στον οικισμό του Ριζόμυλου, της 

ΔΕ Κάρλας, και περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ομβρίων στο μεγαλύτερο μέρος 

του οικισμού όπου σήμερα παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα πλημμυρών σε 

περιόδους έντονων βροχών. Το έργο περιλαμβάνει 5.322 μ αγωγών ομβρίων από 

1πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος για διατομές Φ400 έως Φ600 και 

οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες για διατομές από Φ800-1000, σε δέκα (10) 
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διαφορετικούς αγωγούς Ο-1 έως Ο-10 με τους κλάδους αυτών που αναπτύσσονται 

εντός του οικισμού και καταλήγουν σε παρακείμενη τάφρο και καλύπτουν έκταση 606 

στρ. Περιλαμβάνονται τα φρεάτια αυτών σύμφωνα με τη μελέτη, οι χωματουργικές 

εργασίες, ο εγκιβωτισμός των αγωγών και επίχωση των ορυγμάτων. Ακόμα 

περιλαμβάνονται τα φρεάτια υδροσυλλογής με τη σύνδεση στο δίκτυο, η 

αποκατάσταση θιγόμενων έργων ύδρευσης και η πλήρης αποκατάσταση των πάσης 

φύσεως οδοστρωμάτων. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται δαπάνη του βασικού 

μελετητή-συμβούλου για συμμετοχή του στην υλοποίηση του έργου. 

 

Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και στο 

ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24253-50200, FAX επικοινωνίας 2425350226, 

αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Κ. Απόστολος Βασιλόπουλος, Υπάλληλος 

ΔΕΥΑ. 

 

5. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1/6/2021 , και ώρα…10:00 και 

το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95  

παράγραφος 2.α. του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  καθώς και με τους 

όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ .  

 

7.   Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:   

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό 

Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου 

ήτοι : στην 3
η
 τάξη και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην κατηγορία 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται 

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 

και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων του 

Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, την 

τελευταία πενταετία παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ.  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 3
η
 και άνω του 

Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 του Ν. 

4412/16 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό 

σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εταιριών, αυτές για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, θα  πρέπει να περιληφθούν με την μορφή κοινοπραξίας 

με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το Ν. 

4412/16. 

 

8.   Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από 

κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΕΤΑΑ (ΤΜΕΔΕ) ή Τραπεζών που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες 

από την μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 40.000,00 Ευρώ οι οποίες θα 

απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως στο Ν. 4412/16. Η ως άνω 

εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των δέκα 

(10) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την 

ημερομηνία κατάθεσή της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18)   μήνες. 

 

11. Δεν  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. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ 

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. 

13. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ 

ΦΕΡΑΙΟΥ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2425350226 

 

Βελεστίνο,       26/4/2021 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΡΦ  

                  

                                               ΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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