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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 
Δ/ΝΣΗ:  
1

ο
 ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ 

ΤΚ 61100 
ΚΙΛΚΙΣ 

 
 

 
 
 
ΕΡΓΟ: 

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

 
573.000,00€  
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2016ΣΕ27510035  
MIS 5002210  (560.000,00€) 
 

 
 
 

Κιλκίς,29/10/2019 
Α.Π.: 4759 
 
ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 
 
 
ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 
 
2.026.220,78 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π∆Ε) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., βάσει του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού 2.026.220,78 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 
24%) και αφορά στην κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων εντός ορίων του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Κιλκίς. 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική 
Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.deyak.gr , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2019/ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019). 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341029330 , FAX  επικοινωνίας 2341029320, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Παραγιός Ιωάννης - Πολιτικός Μηχανικός.  
 
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/11/2019, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ και το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά θα 
συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016. 
 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η 
Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 11.00 πμ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 20η 
Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyak.gr/
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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). 
 

6. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην 2η τάξη και άνω και στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
στην 2η τάξη και άνω.   
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μετην Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης. 
 
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
 
8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 40.524,42 ευρώ (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
χωρίς το Φ.Π.Α.).Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή  μέχρι 15/09/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
 

9. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠΕΣ στον  Άξονα  Προτεραιότητας  
«Υποδοµές αντιπληµµυρικής  προστασίας  και  αποκατάστασης  ζηµιών από φυσικές 
καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι». Η 
χρηµατοδότηση του έργου πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνοµολογείται µε δανειακή σύµβαση µεταξύ του ∆ικαιούχου 
(φορέας πρότασης) και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από πόρους 
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό είναι 
εγγεγραμμένο και εγκεκριμένο για το 2019 στον Κ.Α.Ε 11.02.01.11 και στον Κ.Α.Ε. 54.00.28 του 
προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ενώ υπάρχει και απόφαση πολυετούς δέσμευσης. 
 
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 
 

11. Το σχετικό CPV είναι 45232130-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων 
υδάτων). 
 
12. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 
 
 

                         Πογέλης Ανέστης 
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