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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΗΒΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑΘ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» 
 

 

 

 

 

 

 

1.380.000,00 €  (πλέον ΦΠΑ) 

 

 

 

ΘΕΣΗ:  ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ,  ΑΓΙΟΙ  ΘΕΟΔΩΡΟΙ 
Τ.Κ.:  32200 - ΘΗΒΑ ΤΗΛ.: 2262025947             

FAX: 2262028464 - E-MAIL: deyathiv@otenet. 
Α.Φ.Μ.: 090075565 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: 

 

 

 

ΚΑ:  15.94.0042  Προϋπολ.  ΔΕΥΑΘ 
 
ΥΠ.ΕΣ. - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ' 

 
Θήβα 19-11-2021 
Αρ. πρωτοκ.  3286 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 

  

ΠΠ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

  
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» 

 
εκτιμώμενης αξίας  1.380.000,00 Ευρώ 

 

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη Επωνυμία:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 

                             (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 

Αριθμός ταυτοποίησης:      4040801 

Ταχ. Διεύθυνση:   Θέση  ¨Χοροβοϊβόδα¨,  Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα 

Πόλη:   Θήβα Κωδικός NUTS:  EL641 - Βοιωτία  Τ.Κ.:  322 00 Χώρα:     Ελλάδα 

Αρμόδιος για πληροφορίες:   κ.κ.  Σωτήριος Ράπτης,  Λεωνίδας Κοκκίνης  Τηλέφωνο:  2262025947, 2262026149 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@deyathivas.gr  Φαξ:   2262028464 

Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο:  ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ:  www.deyathivas.gr,   ιστοσελίδα Δήμου Θηβαίων:  www.thiva.gr 

I.2) Επικοινωνία 
o Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στις ιστοσελίδες της 
ΔΕΥΑΘ: www.deyathivas.gr και του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr  

o Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

o Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

I.3) Κύρια δραστηριότητα : Ύδρευση - Αποχέτευση 
 

Τμήμα II: Αντικείμενο - περιγραφή σύμβασης 

IΙ.1) Τίτλος: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΥΘ για την Αλυκή Δήμου Θηβαίων» 
II.2) Περιγραφή της σύμβασης: Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή μίας νέας δεξαμενής στην περιοχή 
της Αλυκής, σε απόσταση περίπου 900 m βορειοδυτικά των υφιστάμενων δεξαμενών στη θέση «Πλαγιές» στην Αλυκή 
Ξηρονομής, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 200 m3. Εκτός της κατασκευής δεξαμενής το έργο περιλαμβάνει την 
αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού προσαγωγής του διυλισμένου νερού στις υφιστάμενες δεξαμενές (πλαστικός 
αγωγός από PVC διαμέτρου Φ140 και Αγωγός προσαγωγής Τμήμα 2), την κατασκευή νέου τμήματος αγωγού προσαγωγής στη 
νέα δεξαμενή (Αγωγός προσαγωγής Τμήμα 3), την κατασκευή νέου αγωγού διανομής νερού, καθώς και την κατασκευή αγωγού 
διασύνδεσης της νέας δεξαμενής με τις υφιστάμενες δεξαμενές Αλυκής για λόγους εφεδρείας. Το συνολικό μήκος του δικτύου 
ύδρευσης είναι 7.992 m, και οδεύει επί διανοιγμένων οδών. 

II.3) Κωδικός κοινού λεξιλογίου CPV: 45240000-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα). 

II.4) Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης προμήθειας θα είναι έξι (6) μήνες με δικαίωμα 
παράτασης. 

II.5) Είδος σύμβασης: Έργο 

II.6) Εκτιμώμενη- συνολική αξία: 1.380.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 0,00 €. 

II.7) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

II.8) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

mailto:info@deyathivas.gr
http://www.deyathivas.gr/
http://www.thiva.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyathivas.gr/
http://www.thiva.gr/
http://www.promitheus/
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II.9)  Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS:EL641 Βοιωτία - Δήμος: Θηβαίων – Δ.Ε. Θίσβης 

II.10) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). 

II.11) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨ με επενδυτικό δάνειο ποσού 1.380.000,00 €, 
που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΘ και του 
ΤΠ&Δ και αποπληρώνεται από πόρους του ΠΔΕ του Υπ. Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 

 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες. 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Η σύμβαση θα ανατεθεί σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά βάσει του ανωτέρω κριτηρίου ανάθεσης, εφόσον 
ο αναθέτων φορέας επαληθεύσει, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή 
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες 
έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Αναλυτικότερα 
στην παράγραφο 22.Β της διακήρυξης. 
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Σύμφωνα με την παράγραφο 22.Γ της διακήρυξης                      
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Σύμφωνα με την παράγραφο 22.Δ της διακήρυξης                                                 
III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής:    
Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα 
φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Β. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους της παρ. 22.Α της διακήρυξης. 
Γ. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 
Δ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία): Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Αναλυτικότερα στην παράγραφο 22.ΣΤ της 
διακήρυξης. 
Ε. Υπεργολαβία: Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Αναλυτικότερα στην παράγραφο 25 
της διακήρυξης. 

III.1.5) Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων 
εξακοσίων  (27.600,00 €)  που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ με την κατάλληλη στρογγυλοποίηση. β) 

Για την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  
III.1.6) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:  
α) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η χρηματοδότηση της προμήθειας πραγματοποιείται από τον εγκεκριμένο 
Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΘ, με πηγή χρηματοδότησης επενδυτικό δάνειο που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΘ και του ΤΠ&Δ και αποπληρώνεται από πόρους του ΠΔΕ του 
Υπ. Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Η δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει με ποσά 1.380.000,00 
€ την με Κ.Α.: 15.94.0042 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΘ των οικονομικών ετών 2021 και 2022, σύμφωνα με 
την Α.Α.Υ. με α/α 128 & Α.Π. 27-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ5ΞΟΡΤΘ-161).  
β) Σχετικές διατάξεις χρηματοδότησης και πληρωμής: i) Ο ιδρυτικός Ν. 1069/80 (ΦΕΚ  Α’191/23-8-1980), ii) Ο Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ Α’143/28-06-2014), iii) Το Β.Δ. 17.5/15-06-1959 (ΦΕΚ Α’114/15-06-1959), iv) Το Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ Α’145/05-08-2016), 
v) Το Άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α’201), όπως διαμορφώθηκε με το Άρθρο 15 του Ν. 4783/2021, (ΦΕΚ Α 38/12.03.2021)  
και vi)  Η Κ.Υ.Α. με αριθ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 6302 (ΦΕΚ Β' 1399/08.04.2021) 
όπως ισχύουν, καθώς και τα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 5 της διακήρυξης 
III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση    
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). 
III.2)  Όροι που αφορούν την σύμβαση 
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III.2.1) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Τα  αρθ. 1 & 2 και οι διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για την 
εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς όπως η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ειδικότερα: α) οι διατάξεις του Βιβλίου 
ΙΙ (άρθρα 222  έως 338), β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221), γ) οι όροι της σύμβασης και δ) 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016. 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες  
IV.2.1) Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 09-12-2021 τοπική ώρα 10:00 π.μ. 
IV.2.2) Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 14-12-2021, τοπική ώρα 10:00 π.μ. 
IV.2.3) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική γλώσσα 
IV.2.4) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
IV.2.5) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Τόπος: Θέση ¨Χοροβοϊβόδα¨, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
IV.2.6) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση. 

 

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

V.1) Διαδικασίες προσφυγής 

V.1.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  

V.1.2) Υποβολή προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον 
της ΑΕΠΠ, Λεωφ. Θηβών 196 – 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα. 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς  τον αναθέτοντα φορέα, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
V.1.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Ως παρ. V.1.2 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΛΗΣ 
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