
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Θάσος    22-03-2019 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                 Αρ. Πρωτ.:   3114 

 

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

1. Ο Δήμος Θάσου, διακηρύσσει, ανοικτό διαγωνισμό, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 

άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου 

"ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)", με προϋπολογισμό 

1,595,000.00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες  από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση του  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΛΥΜΑΤΩΝ  ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Το πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο με συνολικό μήκος 8.020 m αγωγών από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δομημένου τοιχώματος, διαμέτρων 
Φ500~Φ200 και 208 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής. 

 Το  δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων περιλαμβάνει  200 φρεάτια με μηχανοσίφωνα και 
αγωγούς με συνολικό μήκος 1.000 m από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 
δομημένου τοιχώματος, διαμέτρου Φ160. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Υδραυλικά με προϋπολογισμό 1,590,727.18 

€ (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) μη συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και  του 

Φ.Π.Α. 

       Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1,595,000.00 € και αναλύεται σε: 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1,450,000.00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και αναλύεται 

σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 1,125,765.03 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών ): 202,637.70 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 119,556.25€, που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 

Σύνολο: 1,447,958.98 €  

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 145.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και αναλύεται 

σε: 

Δαπάνη Εργασιών:111,000.00€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών): 19,980.00€ 

Απρόβλεπτα  (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 11,788.20€, που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 

Σύνολο 142,758.20 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ) 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1,595,000.00€ (πλέον Φ.Π.Α.) και αναλύεται 

σε: 

Δαπάνη Εργασιών:1,236.765,03€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών): 222,617.70€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 131,344,45€, που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 

Σύνολο 1,590,727.18 €  

Στα ανωτέρω ποσά προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4,272.82 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 
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CPV: 45232420 (Κατασκευαστικές Εργασίες Αποχετευτικών Δικτύων /  Sewage Work)  

2. 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 του αναθέτοντα φορέα www.thassos.gr 

3.  Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 02/05/2019 και ώρα 10.00 που 

ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

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

έργα Υδραυλικά με προϋπολογισμό 1,590,727.18 € (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 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. 

      Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

      Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 254  του ν. 

4412/2016. 

      Οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν 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 συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου). 

      Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 302  του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 31,900.00 € και ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στους έξι (6) μήνες, από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Σε 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.  

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη" ΣΑ 2751 Εναρ. 2017ΣΕ27510061 (1,450,000.00 €) και ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου 

(ιδιωτικές συνδέσεις 145,000.00 €) και είναι ενταγμένο στο  Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο πράξης "Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου - Δίκτυα Αποχέτευσης (B' Φάση)" και ΟΠΣ 5007724. 

Προβλέπεται  η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

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

 

 

       Ο Δήμαρχος Θάσου 

 

 

                 ΧηΕμμανουήλ  Κωνσταντίνος 

http://www.promitheus.gov.gr/

