
 

                                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    6187/13-03-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

7.850.904,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

1.829.096,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

9.680.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό για  την ανάθεση του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»,  με προϋπολογισμό  9.680.000,00 € 
(ΜΕ ΦΠΑ). 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το Αποχετευτικό Δίκτυο Ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας αποτελείται από:

• Το εσωτερικό δίκτυο από αγωγούς uPVC σειράς 41, διαμέτρου Φ200-Φ500 και
• Τους δύο (2) βαρυτικούς αγωγούς προσαγωγής των ακαθάρτων προς την Ε.Ε.Λ.

Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις, με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ 
Αλμωπίας, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό.

Ο οικισμός της Αριδαίας χωρίστηκε σε δύο ζώνες (Ζώνη Α και Ζώνη Β) και σχεδιάστηκαν δύο αυτόνομα 
δίκτυα αποχέτευσης. Το δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Α εξυπηρετεί το νότιο τμήμα του οικισμού, ενώ το 
δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Β το βόρειο τμήμα. Τα δύο αυτόνομα δίκτυα ακαθάρτων καταλήγουν σε κοινό 
φρεάτιο, από όπου τα ακάθαρτα παροχετεύονται με κοινό αγωγό στο φρεάτιο εισόδου της Ε.Ε.Λ.  Η έκταση η 
οποία εξυπηρετεί η Ζώνη Α ανέρχεται στα 44,5ha ή περί το 40% της συνολικής αποχετευόμενης έκτασης. Το 
δίκτυο αποτελείται  από αγωγούς uPVC σειράς 41, διαμέτρων Φ200 έως Φ400. Το συνολικό μήκος των 
αγωγών  ανέρχεται  σε  11,4km,  από  τα  οποία  640m  είναι  τμήμα  της  μελλοντικής  επέκτασης  και  δεν 
κατασκευάζονται στην παρούσα φάση. 

Η έκταση η οποία εξυπηρετεί η Ζώνη Β ανέρχεται στα 66,5ha ή περί το 60% της συνολικής αποχετευόμενης 
έκτασης. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς uPVC σειράς 41, διαμέτρων Φ200 έως Φ500. Το συνολικό 
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μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 20,15km, από τα οποία 1,33km είναι τμήμα της μελλοντικής επέκτασης και 
δεν κατασκευάζονται στην παρούσα φάση.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
- κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 7.730.529,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα).

2. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ)  από την έδρα του Δήμου Αλμωπίας,  Πλατεία  Αγγελή  Γάτσου, Αριδαία, 
μέχρι τις 08-05-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Α.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο  2384350255,  fax:  2384021226, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία  κα  Μονογενίδου  Μαρία.  Αν  για  οποιονδήποτε  λόγο  δε  διεξαχθεί  η  δημοπρασία  την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την 
ίδια  ώρα  (10:00).  Η  ίδια  διαδικασία μπορεί  να  επαναληφθεί  και  δεύτερη  φορά  με  τους  ίδιους όρους  και 
προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη 
φορά.  Στην  περίπτωση  αυτή  τεύχη  μπορούν  να  δίδονται  μέχρι  και  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  το 
διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις  14-05-2013,  ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 και  το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3639/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:  
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 5η ή 6η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
εντός  νομού  ή  αν  αυτός  έχει  δηλωθεί  ως  δεύτερος  και  στην  5η  τάξη για  έργα  κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού [προϋπολογισμός 7.730.529,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα),

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 
του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.),  στα  οποία  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

γ. προέρχονται  από  ως  ανωτέρω  β΄  κράτη,  στα  οποία  δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,  β  και  γ  σε  οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους  όρους της  παρ.  3  του άρθρου 16 του ν.  3669/08.  Το  ποσοστό συμμετοχής  της  κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.   Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
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του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και  Φ.Π.Α.),  εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 4η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται  επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή  κοινοπραξίες  εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 154.610,59 € που 
θα παρέχεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.3669/08 και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών 
και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (και των επαναληπτικών αυτής). Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η  εγγυητική  επιστολή  θα  απευθύνεται  προς  το  Δήμο  Αλμωπίας και  σε  περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

6. Το έργο  συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013»  (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.),  Άξονας  Προτεραιότητας  2,  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ»  -  Θεματική  Προτεραιότητα:  «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΝΕΡΟΥ  (ΛΥΜΑΤΑ)»  (αριθμός  εγγραφής 
2011ΣΕ07580163), MIS 340155, η υπ’ αριθμ. οικ. 172916/26-10-2011 απόφαση ένταξης). Υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93) και  από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Αλμωπίας. Η μη 
επιλέξιμη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Αλμωπίας.

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7.   Χρόνος εκτέλεσης του έργου επτακόσιες τριάντα (730) ημέρες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Αλμωπίας.

9. Περίληψη στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 08-03-2013 - ID:2013-033841

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.

Αριδαία, 13/03/2013

Ο Δήμαρχος 

Πασόης Δημήτριος
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