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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

 
Ταχ. Διεύθυνση: Ασκληπιού 35 
                                 ΤΡΙΚΑΛΑ 
Ταχ. Κώδικας: 42 100 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:i 

 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Αρ.Πρωτ.  1318/23-4-2019  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ  προκηρύσσει   

 
2. ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  
 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

 
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 270.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 198.537,80 

Γ. Ε. & Ο.Ε. 18% € 35.736,80 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 234.274,61 

Απρόβλεπτα 15% € 35.141,19 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 269.415,80 

Αναθεώρηση € 584,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 270.000,00 

 
Το συνολικό  έργο υπάγεται στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων με 
προϋπολογισμό 116.258,50 ΕΥΡΩ και  Η/Μ έργων με προϋπολογισμό 153.741,50 
ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ). 
 

4. Το έργο θα εκτελείται στην περιοχή του οικισμού Καλονέρι, της Τ.Κ. Μεγάρχης, της 
Δ.Ε. Φαλαωρείας, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Ελλάδα.. 
Το έργο αφορά στη κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
Καλονερίου δυναμικότητας 300 ΙΑ με τον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων μήκους 
530μ και διάθεση καθαρών μήκους 80μ. Η ΕΕΛ αποτελείται από προκατασκευασμένη 

μονάδα MBBR σταθερής κλίνης προσκολλημένης βιομάζας, δυναμικότητας 300 ΙΑ με 
βιολογική και τριτοβάθμια επεξεργασία με τις συνοδευτικές δεξαμενές από 
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σκυρόδεμα (εξισορρόπηση, θάλαμος ενδιάμεσος και καθαρών και τον λοιπό 
εξοπλισμό (φυσητήρες, εσχάρωση, αντλίες), τον οικίσκο-μηχανοστάσιο με ον 
ηλεκτρικό πίνακα και Η/Ζ και τα βασικά έργα υποδομής και διαμόρφωσης του 
χώρου. Το έργο θα κατασκευαστεί, θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία επί 6 μήνες 
και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα και με την ΑΕΠΟ. 
 
Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα 
και μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24310-76711, FAX επικοινωνίας 
2470-22824, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ηλίας Βαλαώρας, Προϊστ. Τ.Υ.  
Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 
 
5. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη  16/5/2019 

και ώρα 08:00 και καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η Πέμπτη 23/5/2019 και ώρα 

22:00. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθή με το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95  παράγραφος 2.α. 
του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  καθώς και με τους όρους 

του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 
 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.  
 
7.   Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:   

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο 
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου ήτοι  : 
στην Α2 τάξη και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην Α2 και άνω τάξη στην κατηγορία ΗΛΜ ΕΡΓΩΝ. 
β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και  Η/Μ έργων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
την τελευταία πενταετία παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

δ.  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 και άνω 
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και στην Α2 τάξη και άνω στην 
κατηγορία  Η/Μ έργων, με τις προϋποθέσεις  του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο 
κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 

συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 
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Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εταιριών, 
αυτές για την υπογραφή του συμφωνητικού, θα  πρέπει να περιληφθούν με την 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την νομοθεσία και 
συγκεκριμένα με το Ν. 4412/16. 

 
8.   Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν 

από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΕΤΑΑ (ΤΜΕΔΕ) ή Τραπεζών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από την μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 5.400,00 
Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως στο  

Ν. 4412/16. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν 
θα είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

 
9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε έξη  (6) μήνες από την 

ημερομηνία κατάθεσή της. 
 
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12)   μήνες. 
 
11. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 
4156/2013. Η Δημοσίευση θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ και σε 3 εφημερίδες. 

 
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Τρικάλων. 
 
13. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 
Τρικάλων  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24270-21398. 
 

Τρίκαλα,          2019 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων 
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