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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/17/EK 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (∆.Ε.Υ.Α.Ν.), Οδός 
Σφαγείων, Τ.Κ.: 59200, Νάουσα, GR, τηλ.: 2332025266, fax: 2332022620, Πληροφορίες: N.Γαλανός 
2. Τύπος διαγωνισµού: Ανοικτή διαδικασία, του αρ. 111 παρ. 10 περ. α)  και του αρ. 123 του 
Ν.3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 
Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών ταξινόµησης CPC: Υπηρεσίες Μηχανικού (CPC 867), για 
την ανάδειξη αναδόχου στο έργο µε τίτλο «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισµών Κοπανού, 
Επισκοπής, Αγγελοχωρίου & Πολυπλατάνου του διευρυµένου ∆ήµου Νάουσας» µε το 
σύστηµα προσφοράς επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών και έλεγχο οµαλότητας του 
αρ. 6 του Ν.3669/08, προϋπολογισµού 9.506.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. 
3. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/08. 
4. Συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης:  
Το έργο αφορά  της κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισµών Κοπανού, 
Επισκοπής, Αγγελοχωρίου & Πολυπλατάνου, σε συνολικό µήκος 41.530 m µε αγωγούς HDPE 
δικπλού δοµηµένου τοιχώµατος (κατά βάση Φ200 και κατά µικρά τµήµατα Φ250, Φ315 και Φ400). 
5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Οικισµοί Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου & 
Πολυπλατάνου, ∆. Νάουσας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, GR 
6. α) ∆ικαίωµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  
ι) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 5η τάξη ανεξαρτήτως έδρας σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε), καθώς και στην 6η τάξη εντός Νοµού Ηµαθίας ή έχουν δηλώσει στην υπηρεσία 
τήρησης τους ΜΕΕΠ ως δεύτερη έδρα το Νοµό Ηµαθίας και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής 
τους, για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ. 
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόµενες 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. 
ιι) Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της 
µεγαλύτερης κατηγορίας. 
ιιι) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (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.  
iv) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ για την 
κάλυψη των καλούµενων κατηγοριών και τάξεων και ειδικότερα εγγεγραµµένων στην 4η τάξη για 
έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε) όπως ισχύει (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την 
οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται. 
v) 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 ∆ηµοσίων Έργων. 
β) Νοµοθετικές διατάξεις: 
Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
(Κ∆Ε).Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. Ο Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το 
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προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  173). Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης" και ειδικότερα το 
άρθρο 278. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και του άρθρου 27 του Ν. 
2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω 
διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
7. Υποδιαίρεση σε µέρη: ∆εκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. 
8. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές. 
9. ∆ιάρκεια σύµβασης: Εικοσιτέσσερις (24) µήνες. 
10. Έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν από τη 
διεύθυνση της παρ. 1 µε την καταβολή 30 € µέχρι και την 9/1/2013, µε προσκόµιση στοιχείων που 
αποδεικνύουν τη δυνατότητα συµµετοχής της εργοληπτικής επιχείρησης στον υπόψη διαγωνισµό – 
πτυχίο ΜΕΕΠ για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, καθώς και εξουσιοδότηση παραλαβής των τευχών. 
11. α) Λήξη προθεσµίας κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι 

ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορές το αργότερο µέχρι την Τρίτη 15/01/2013 
και ώρα 10:00 π.µ.. Η επιχείρηση δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που οι αιτήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος φτάσουν στο πρωτόκολλο της εταιρίας µετά την ανωτέρω 
καταληκτική ηµεροµηνία, και εάν αυτό γίνει δεν θα γίνονται δεκτές. 
β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι: βλ. παρ. 1. 
γ) Γλώσσα: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι δηλώσεις θα υποβληθούν στην Ελληνική 

γλώσσα. Όσο στοιχεία δεν είναι συντεταγµένα στην ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση αλλιώς δε θα λαµβάνονται υπόψη. 

δ)  Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννέα (9) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

12. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση: Ο ίδιος ο ατοµικός 
εργολήπτης, ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος έταιρος Εργ. Επ. που έχει τη 
µορφή ΟΕ ή ΕΕ, ο εξουσιοδοτηµένος διαχειριστής σε περίπτωση ΕΠΕ και εξουσιοδοτηµένο µέλος 
του ∆Σ σε περίπτωση ΑΕ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, ο κοινός εκπρόσωπος (διορισµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτούντων Εργ. Επ., είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες 
µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω (βλ. παρ. 44 του 
άρθρου 16 του Ν.1418/84). 
13. Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ποσοστού 2% επί της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς την αναθεώρηση και τον αναλογούντα Φ.Π.Α, ήτοι 151.847,65  €, µε χρόνο 
ισχύος όχι µικρότερο των δέκα (10) µηνών. 
14. Χρηµατοδότηση: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταµείο Συνοχής-Εθνικοί 
Πόροι, Μέτρο 2) µε αριθµ. εναρ. 2011ΣΕ07580112 της ΣΑΕ 1758 και µε ιδίους πόρους  της ∆ΕΥΑΝ 
(ίδια συµµετοχή και δαπάνες ιδιωτικών συνδέσεων). Ο ΦΠΑ βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τη ∆ΕΥΑΝ. 
15. Προκαταβολή: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
16. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου µέχρι του ποσού 
των 2.500,00 ευρώ. 
17. Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε: 13-11-2012. 
 
  Νάουσα, 14-11-2012 

 
Για τη ∆ΕΥΑ Νάουσας 

 
 
 
 

Παπαδόπουλος Κων/νος 
Πρόεδρος ∆.Σ. 

 


