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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αλεξάνδρεια,   13/06/2012 

      ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                    Αρ. Πρωτ.:       20547      

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 3.080.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.).  

 

Το αντικείμενο της δημοπράτησης περιλαμβάνει: 

 Την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 

Τεύχη Δημοπράτησης και σύμφωνα με όσα έχει προσφέρει ο Ανάδοχος στην τεχνική 

προσφορά του. 

 Την πλήρη κατασκευή των Συστημάτων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού. 

 Τη δοκιμαστική λειτουργία των Συστημάτων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού μετά την 

κατασκευή, για διάστημα ενός (1) μηνός  από την ημερομηνία θέσεών της σε 

λειτουργία, με ταυτόχρονη επίβλεψη των προγραμμάτων ελέγχου, αποδόσεων, 

μετρήσεων και συντηρήσεων τα οποία θα παραδίδονται στον Κύριο του Έργου. 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δήμο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42 - Αλεξάνδρεια 

Πληροφορίες κ. Καλταβερίδη, τηλ. 23333-50153 την έδρα της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, μέχρι την 24η Ιουλίου 2012. Αντίτιμο καταβολής των τευχών 40 €. 

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. σύμφωνα με 

το άρθρο 8,§7 του Ν. 3669/08 και με αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
 

α. -Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΝΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥ Ή 

2ου 

ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

Κ/Ξ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 260.722,45 
Α2-1η-

2η 
Α2-1η-2η-3η - 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  628.540,15 1η-2η-3η 1η-2η-3η - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - 

ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1.612.746,19 3η-4η 3η-4η 2η 
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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 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. 

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. 

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 διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 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% 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  2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 

κατηγορίας Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, 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. 

4. Για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής καθώς και της τεχνικής μελέτης προσφοράς η Εργοληπτική 

Επιχείρηση ή η Κοινοπραξία υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητή ή γραφείο μελετών ή ομάδα Μελετητών ή 
γραφείων μελετών, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και θα έχουν 

αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη πτυχίου το οποίο θα ευρίσκεται εν ισχύ. Η συνεργασία αυτή αφορά την 
Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. Οι 

τάξεις και κατηγορίες πτυχίων που πρέπει να συνεργαστούν με τον υποψήφιο ανάδοχο είναι: 

 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (κατ. 9) τουλάχιστον  Α 

 Υδραυλικές Μελέτες (κατ. 13) τουλάχιστον Α 

 Στατικές Μελέτες (κατ. 8) τουλάχιστον Α 

 Χημικοτεχνικές μελέτες (κατ. 18) τουλάχιστον Α 

 

Σε περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων με έδρα εντός της Ε.Ε. που διαθέτουν μελετητικό δυναμικό, 

θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις ότι το μελετητικό αυτό δυναμικό είναι εγγεγραμμένο στα 

αντίστοιχα μητρώα του κράτους μέλους (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει 

ισοδύναμη εμπειρία, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, 

κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: 

 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (κατ. 9) τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

 Υδραυλικές Μελέτες (κατ. 13) τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας 
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 Στατικές Μελέτες (κατ. 8) τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

 Χημικοτεχνικές μελέτες (κατ. 18) τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 50.040,18 

Ευρώ και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο σύστασης 

Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ και 

ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. 

 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ε.Π. 

"Μακεδονία - Θράκη" - Άξονας Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 

ΠΚΜ" (Κωδικός έργου : MIS 296204) . 

 
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης, εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες αφορούν στην κατασκευή της μονάδας και ο ένας (1) μήνας στην 

δοκιμαστική λειτουργία. 

 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. 

 

 

 

 

O Δήμαρχος 

Αλεξάνδρειας 

 

 

 

 

Φώτης Δημητριάδης 
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