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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
 

Η   Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Κορίνθου,  προκηρύσσει διεθνή ανοικτό 

διαγωνισμό  με Ηλεκτρονική Διαδικασία (άνω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 236 και 264  του 

Ν.4412/16) επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Β’ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 7.200.000,00 Ευρώ (χωρίς  

Φ.Π.Α.), 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικά ή Η/Μ και διέπεται από τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ 

του Ν.4412/16 
 

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΕΥΑΚΟΡ)  

Οδός: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 31-33 

Ταχ.Κωδ.:20132 

Τηλ.:27410-24444 

E-mail: info@deyakor.gr 

Ιστοσελίδα:www.deyakor.gr 

Κωδικός NUTS Αναθέτοντος Φορέα:EL652 

Κωδικός  NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης:EL652 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και έχουν λάβει 

α.α. συστήματος 184996 και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyakor.gr  στην 

ενότητα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».  Πληροφορίες: (τηλ. 2741024444 Γ. Σούρλος.)  
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ – Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ 

                                  ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ – Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ – Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

4. Κωδικός CPV: 45240000-1  

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:   

Το έργο περιλαμβάνει τους αγωγούς υδροδότησης των δεξαμενών των Δυτικών παράκτιων 

περιοχών του Δήμου Κορίνθου ( Λέχαιο, Περιγιάλι, Ασσος ) και των Νότιων ηπειρωτικών ( Αγ. 

Βασίλειος, Χιλιομόδι, Κουταλάς, Σπαθοβούνι ) από το έργο υδροδότησης της Κορίνθου από τη 

Στυμφαλία. 

Το σύνολο των αγωγών του έργου   είναι 49.010 μ. και προβλέπεται να κατασκευασθεί από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς για πόσιμο νερό ( MRS 10, PE 100 ). Η κλάση των αγωγών καθορίσθηκε 
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από την στατική πίεση ανά τμήμα αγωγού και οι διάμετροι υπολογίσθηκαν για ασφαλή εισροή της 

παροχής υπολογισμού στις δεξαμενές. Οι σωληνώσεις εγκιβωτίζονται σε άμμο. 

Η υδροληψία προβλέπει σύνδεση με τον χαλυβδοσωλήνα του αγωγού Στυμφαλία – Κόρινθος 

αμέσως ανάντη του κατασκευασμένου φρεατίου πιεζόθραυσης στη θέση Δρυμώνι στον 

Κοντόσταυλο. 

Στον κύριο αγωγό διασύνδεσης της υδροληψίας με την δεξαμενή Διαμαντή ( αγωγός Κ ) 

προβλέπονται διακλαδώσεις του αγωγού 1 ( υδροδότηση δεξαμενής Χιλιομοδίου ) με δευτερεύοντες 

αγωγούς 1.1 (υδροδότηση Αγ. Βασιλείου ) και 1.2 ( υδροδότηση Κουταλά ) του αγωγού 2                          

( υδροδότηση Ασσου ), του αγωγού 3 ( υδροδότηση Περιγιαλίου )  και του αγωγού 4 ( υδροδότηση 

Λεχαίου ). 
6. Εκτιμώμενη αξία: 7.200.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ άρθρο 1 του Ν4281/2014)  

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα  

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. 

10. Κριτήρια επιλογής: Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται στις 

κατηγορίες υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών έργων  θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω 
ελάχιστες προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας : 

α) Ιδια Κεφάλαια όπως ορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 3669/08 όπως 
ισχύει, αξίας τουλάχιστον  επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ . 

β) Πάγια στοιχεία όπως  ορίζονται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 3669/08 όπως 

ισχύει, αξίας τουλάχιστον  εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ . Από τα πιο πάνω πάγια 

υποχρεωτικά το τριάντα τοις εκατό (30%)  πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια) και 

το τριάντα τοις εκατό (30%) μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός 
από τα επιβατικά αυτοκίνητα.  

γ) Οι δείκτες βιωσιμότητας  όπως αυτοί ορίζονται στην  περ. ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 

3669/08 όπως ισχύει,  πρέπει να είναι ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.>0.,4 και 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.>0,6 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

Κάθε προσφέρων  οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας :  

α) Δραστηριοποιείται  στις κατηγορίες  υδραυλικών  ή ηλεκτρομηχανολογικών έργων   

β) Διαθέτει αθροιστικά εμπειρία από την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών  έργων στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό κατά την τελευταία τριετία, για τις κατηγορίες υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών 

έργων, τουλάχιστον ένα εκατομμύριο τριάντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (1.031.250) 

ευρώ.  

γ) Περιλαμβάνει στη βασική του στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς  δωδεκαετούς  εμπειρίας  και 

δύο τεχνικούς  εννεαετούς εμπειρίας.  Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί στη βασική στελέχωση 

ένας τεχνικός δωδεκαετούς εμπειρίας  με δύο τεχνικούς εννεαετούς  εμπειρίας κι ένας τεχνικός 

εννεαετούς εμπειρίας με δύο τεχνικούς  εξαετούς εμπειρίας.   

Η εμπειρία των τεχνικών θα πρέπει να είναι από χρόνο απασχόλησης σε κατασκευή υδραυλικών ή 

ηλεκτρομηχανολογικών έργων.  Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος απασχόλησης σε μελέτη ή 

επίβλεψη, θα γίνεται αναγωγή του χρόνου αυτού σε χρόνο απασχόλησης σε  κατασκευή σύμφωνα 

με το άρθρο 107 του Ν. 3669/08.   

Η ανωτέρω εμπειρία είναι η ελάχιστη απαιτούμενη όταν οι τεχνικοί της βασικής στελέχωσης είναι 

διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  Σε περίπτωση που στη βασική 

στελέχωση υπάρχουν τεχνικοί πτυχιούχοι  ανωτέρων τεχνολογικών ιδρυμάτων και των πρώην 
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ανωτέρω τεχνικών σχολών,  αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη 

εμπειρία των διπλωματούχων ή πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προσαυξημένη 

κατά δύο (2) έτη.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

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). 

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

12. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών: 10-1-2022 

και ώρα 10:00 π.μ.  

13. Σύστημα υποβολής προσφορών: Με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  του άρθρου 95 

παρ. 2α του Ν. 4412/16.  

14 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Ορίζεται η 14-1-2022 

και ώρα 10.00 π.μ. 

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 

διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) 

μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

16. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή Προσφορών .  

17. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 302 του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 144.000,00 ευρώ.  
18. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

19. Χρηματοδότηση: Το έργο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75%  από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και σε ποσοστό 25%  από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.01.0132 προϋπολογισμού 2021 της ΔΕΥΑ.  

20. Διαδικασίες Προσφυγής  : Οι προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων της 

αναθέτουσας αρχής ασκούνται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με την κατάθεση παραβόλου. Η 

αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 

21. Δημοσιεύσεις  : Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κορίνθου  

http://www.deyakor.gr. 

Επίσης η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ελληνικό τύπο.  

H Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 

6/12/2021 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση τη σύναψη της σύμβασης και οι ανταλλαγές πληροφοριών, 

εκτελούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
            

  

 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

                                                                      της ΔΕΥΑ Κορίνθου 

 

                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
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