
                                          
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

                                         
                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 3971 

     Ημερομηνία: 17/08/2021 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του 

έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (CPV : 45231300-8), με προϋπολογισμό εργασιών 1.350.000,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).  

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών ή Η/Μ έργων 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.hersonisos.gr.  

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Το έργο αφορά την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του οικισμού Καρτερού του 

Δήμου Χερσονήσου, συνολικού μήκους περίπου 17.855 μέτρων. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της 

περιοχής παρουσιάζει διάφορα προβλήματα με κυριότερο αυτό της παλαιότητας και των διαρροών. Η 

υποδομή της περιοχής παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης καθώς σχεδόν 
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όλοι οι σωλήνες είναι πεπαλαιωμένοι ενώ υπολογίζεται ότι χάνεται λόγω διαρροών, άνω του 50% του 

διανεμομένου ύδατος, ενώ σημαντικό μέρος των παλαιών δικτύων είναι φραγμένα από άλατα 

ακατάλληλου νερού που χρησιμοποιούταν στο παρελθόν.  

 Το έργο περιλαμβάνει: α) Τους αγωγούς ύδρευσης (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες) σε όλη την 

έκταση του οικισμού εντός του πολεοδομικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών νοτίως του 

οικισμού και της Ν.Ε.Ο. Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου (ΒΟΑΚ) όπου εντοπίζεται μεγάλη πυκνότητα 

ακινήτων, αποτελούμενο από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 16 και 20 Atm, και η μεταξύ τους 

σύνδεση προβλέπεται να γίνεται με ηλεκτρομούφες,   β) τον αγωγό μεταφοράς νερού από την παροχή του 

δικτύου του Διυλιστηρίου του Φράγματος Αποσελέμη,   γ) τις συσκευές ελέγχου και ασφαλούς 

λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες, εκκενώσεις, πυροσβεστικοί κρουνοί) και τα αντίστοιχα 

φρεάτια,   δ) την αντικατάσταση και την αναδόμηση των παροχών ύδρευσης των καταναλωτών, καθώς και 

ε) μια νέα δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 180κ.μ. με όλο τον εξοπλισμό της. 

 

3. Προϋπολογισμός: 

 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.350.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών:   976.652,20€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 175.797,40€ 

Απρόβλεπτα
i
  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και 

του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.           

172.867,44€ 

Aπολογιστικές εργασίες (διαχείριση προϊόντων αποξήλωσης 

ασφαλτικών) 

10.000,00€ 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% απολογιστικών εργασιών 1.800,00€ 

Πρόβλεψη αναθεώρησης (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 

4412/2016. 

12.882,96€ 

Σύνολο 1.350.000,00€ 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

 

5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών 

'Έργων, και ανήκουν   στις Κατηγορίες Υδραυλικών ή Η/Μ  και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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• σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

• σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

• 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 

• 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. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 

3. 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 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. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 27.000,00 

€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο με βάσει την τιμή. 

 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 10
η
 

Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών. 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16
η
 Σεπτεμβρίου 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του 

περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη» 

με κωδικό ΟΠΣ 5067217 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. 

 

12. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. 

 

 

ΜΑΛΙΑ 

17 Αυγούστου 2021 

 

O Πρόεδρος του ΔΣ 

Εμμανουήλ Ματθαιάκης 
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