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

 
Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά 

 
Προκηρύσσει 

 

Ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» 
(κωδ. CPV : 45252127   Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων) 

 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 5.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, με τη δαπάνη των εργασιών 

4.263.000,00 €, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 767.340,00 € και τη δαπάνη των απροβλέπτων (9%) 452.730,60 
€. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 45.017,00 Ευρώ από Δημοτικούς Πόρους (μη επιλέξιμες δαπάνες) και με 
το ποσό των 5.438.053,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) από τον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Κωδικός ΟΠΣ 5004201), με συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 
85% από το Ταμείο Συνοχής και 25% από Εθνικούς Πόρους μέσω Π.Δ.Ε. (αρ. ενάριθμου 
2017ΣΕ275100865004201) και υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/06/2019 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 13/06/2019 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 50 του Ν. 4412/16 (Δημόσιες συμβάσεις έργων με 
αξιολόγηση μελέτης).  
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή.  

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

έργα Υδραυλικά, Επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων καθώς και 
Ηλεκτρομηχανολογικά και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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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 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). 

Προϊστάμενη Αρχή είναι για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) και για 

όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Δήμου Εμμανουήλ Παππά που έχει 

έδρα στο Χρυσό Σερρών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 110.000,00 ΕΥΡΩ.  

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 

μηνών και 30 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

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

Παππά. 
 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., για προμήθεια υλικών ή μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν στο έργο. 

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: http://edemocracy-empapas.gr/?page_id=1424&cat=68. 

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2321 3 
52640, 2321 3 52643) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 Για την δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η Α.Π. 2409/2-5-2019 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της 
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Κ.Μ. 
 Προκήρυξη σύμβασης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. την 06/05/2019 
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