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Βελτίωση και επέκταση δικτύων
ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς 

1.074.193,55  € (άνευ  ΦΠΑ)
ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
ΕΤΠΑ
2018ΕΠ05610020 της ΣΑ ΕΠ0561

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Καρπενησίου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υδρας 6 Τ.Κ 36100 Καρπενήσι
Κωδικός NUTS: EL643 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@karpenissi.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.karpenissi.gr
Tηλέφωνο: 22370 50000
Φαξ: 22373-50028

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Yπηρεσιών
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ύδρας 6 Τ.Κ 36100 .
Πληροφορίες: Α. Λάππας
E-mail: a.lappas@0716.  syzefxis  .  gov  .  gr
Τηλέφωνο :. 2237350080
Φαξ: 2237089076

2. Επικοινωνία:
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 του αναθέτοντα φορέα. 

3. Τύπος Αναθέτοντα Φορέα & Δραστηριότητα που αυτός ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45240000-1
5. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
6  Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.074.193,55  ΕΥΡΩ (άνευ ΦΠΑ)  
7. Τόπος Εκτέλεσης: Καρπενήσι
8. Τίτλος έργου: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»
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9.  Σύντομη  Περιγραφή:  Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  τεχνική  περιγραφή  του  έργου

«Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς».  Αφορά το σχεδιασμό της βελτίωσης

του συστήματος υδροδότησης οικισμών και εκτός ορίων ιδιοκτησιών της ΔΕ Ποταμιάς του Δήμου

Καρπενησίου  με  την  κατασκευή  εσωτερικών  και  εξωτερικών  δικτύων  ύδρευσης.   Ειδικότερα

προβλέπεται η βελτίωση στα δίκτυα των οικισμών:

Γαύρος, Κλαυσί, Κακκαλιουρέικα

και νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν της

επαρχιακής  οδού  Καρπενησίου-Προυσού  στο  τμήμα  από  τη  διασταύρωση  Κλαυσίου

(Πριστήριο) μέχρι το Γαύρο.

Το  έργο  αφορά  στην  υλοποίηση  2  εξωτερικών  δικτύων  ύδρευσης  (μεταφορά  νερού  από

δεξαμενή σε δεξαμενή)  και  2  εσωτερικών  δικτύων  ύδρευσης  (διανομή νερού  σε  υφιστάμενες  και

μελλοντικές ιδιοκτησίες).  Προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης από αγωγούς

ΡΕ με όλα τα απαιτούμενα ειδικά συστήματα ρύθμισης (δικλείδες ελέγχου, ρύθμισης πίεσης P.R.V.,

εκκενωτές, αερεξαγωγούς κλπ) καθώς και η τοποθέτηση υδρομέτρων στην έξοδο τροφοδοσίας των

υφιστάμενων και νέων δεξαμενών διανομής για τον έλεγχο της καταναλισκόμενης ποσότητας ύδατος.

Τα  νέα  δίκτυα  θα  τροφοδοτούνται  από  υφιστάμενη  υδρομάστευση  στη  θέση  της  πηγής

«Κεφαλόβρυσο», ΒΔ του οικισμού του Παλαιού Μικρού Χωριού και η οποία την παρούσα χρονική

στιγμή υδροδοτεί τους οικισμούς του Νέου και Παλαιού Μικρού Χωριού και του Νέου Δερματίου και

έχει επαρκείς ποσότητες νερού για την κάλυψη και των νέων αναγκών.

Το  έργο  αφορά  στην  υλοποίηση  2  εξωτερικών  δικτύων  ύδρευσης  (μεταφορά  νερού  από

δεξαμενή σε δεξαμενή)  και  2  εσωτερικών  δικτύων  ύδρευσης  (διανομή νερού  σε  υφιστάμενες  και

μελλοντικές  ιδιοκτησίες).   Δε  θα  γίνει  καμία  επέμβαση  στην  υφιστάμενη  υδροληψία  και  στα

υφιστάμενα δίκτυα που υδροδοτούν τους οικισμούς Παλαιού και Νέου Μικρού Χωριού και Νέου

Δερματίου.

Αρχικά  ο  αγωγός  με  αφετηρία  τη  ΔΕΞΑΜΕΝΗ –  ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ

ΧΩΡΙΟΥ (όπου κατασκευάζεται δεξαμενή εξωτερικού δικτύου 75.00 m3) τροφοδοτεί με νερό 2 νέες

δεξαμενές  χωρητικότητας  75.00  m3 η  κάθε  μια  που  θα   βρίσκονται  στο  σημείο  «ΝΕΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  ΜΙΚΡΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ».  Οι  δεξαμενές  αυτές  θα  τροφοδοτούν  2  εσωτερικά  και  1

εξωτερικό δίκτυο. Για λόγους υγιεινής των κατοίκων πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός των δεξαμενών

σε αυτή που παροχετεύει εσωτερικά δίκτυα διανομής και σε αυτή που παροχετεύει εξωτερικά

                                            

                                                                                                                                                               



δίκτυα.  Στη δεξαμενή που προορίζεται  για  τα εσωτερικά δίκτυα το νερό πρέπει  να υφίσταται  τη

διαδικασία της χλωρίωσης. Συνεπώς η μία δεξαμενή θα τροφοδοτεί τα εσωτερικά δίκτυα «2» και «4»

ενώ η άλλη δεξαμενή θα τροφοδοτεί το εξωτερικό δίκτυο «3».

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΚΤΥΟ «1» :

 Δίκτυο εξωτερικού υδραγωγείου, με το οποίο μεταφέρεται  το περίσσευμα της παροχής από 

τη θέση ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 Διατομή : Φ125mm

 Μήκος: 2520,79 μ

 Αφετηρία : ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ , Πέρας:  ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ

ΧΩΡΙΟΥ

 Διαβάθμιση σωλήνων δικτύου: Σε όλο το μήκος του δικτύου χρησιμοποιείται αγωγός PE ονομαστικής 

διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 10atm (εσωτ.διαμ. 110.2 mm)

ΔΙΚΤΥΟ «2» :

 Δίκτυο εσωτερικού υδραγωγείου

 Διατομή: Φ125mm

 Μήκος: 6974,62 μ

 Αφετηρία :   ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  (δεξαμενή εσωτερικού δικτύου), Πέρας:  

«ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ»  (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΛΑΥΣΙΟΥ)  , Ενδιάμεση τροφοδοσία: Ιδιοκτησίες

 Διαβάθμιση σωλήνων δικτύου: 

 Διάστημα n102-n68α και n139α-n166α αγωγός PE  ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 

10atm (εσωτ.διαμ. 110.2 mm)

                                            

                                                                                                                                                               



 Διάστημα n68α-n139α αγωγός PE  ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 12.5 atm 

(εσωτ.διαμ. 106.6 mm)

ΔΙΚΤΥΟ «3» :

 Δίκτυο εξωτερικού υδραγωγείου

 Διατομή: Φ125mm

 Μήκος: 6942,86 μ

 Αφετηρία : ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  (δεξαμενή εξωτερικού δικτύου), Πέρας:  

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΑΥΣΙΟΥ, Ενδιάμεση τροφοδοσία: Καμία

 Διαβάθμιση σωλήνων δικτύου: 

   Διάστημα n102-n70α και n138-n206 αγωγός  PE  ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 

10atm (εσωτ.διαμ. 110.2 mm)

 Διάστημα n70-n138 αγωγός PE  ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 12.5 atm 

(εσωτ.διαμ. 106.6 mm)

ΔΙΚΤΥΟ «4» :

 Δίκτυο εσωτερικού υδραγωγείου

 Διατομή: Φ90mm

 Μήκος: 3058,24 μ

 Αφετηρία : : ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  (δεξαμενή εσωτερικού δικτύου), Πέρας:  ΕΝΩΣΗ ΜΕ 

ΔΙΚΤΥΟ ΓΑΥΡΟΥ, Ενδιάμεση τροφοδοσία: Ιδιοκτησίες

                                            

                                                                                                                                                               



 Διαβάθμιση σωλήνων δικτύου: Σε όλο το μήκος του δικτύου χρησιμοποιείται αγωγός  PE  

ονομαστικής διαμέτρου Φ90mm, πίεσης 10atm (εσωτ.διαμ. 79.2 mm)

10.  Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από

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

ν.4412/2016,εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 21.483,00 ευρώ.

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
12. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  i που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ii 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.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 254 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).

-Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με τα άρθρα 308 και  73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της 
διακήρυξης.

-Κριτήρια επιλογής: 
(α)  Όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  οι
προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα υποβάλλουν  βεβαίωση  εγγραφής στο  Μ.Ε.ΕΠ
εφόσον  πληρούν  τις  προϋποθέσεις για  έργα  κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

(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 με την 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 παρούσας.
14. Διαδικασία  Ανάθεσης:  Η  επιλογή  του  Αναδόχου,  θα  γίνει  σύμφωνα  με  την  «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016, με τις προθεσμίες διαδικασιών που ορίζονται
στο άρθρο 331 του ν.4412/2016 και μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ3821Β/2017).
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 ν.4412/2016.
17.  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  Ως ημερομηνία και
ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται  η  20/5/2019,  ημέρα
Δευτέρα  και ώρα 13:00μ.μ.

Ως ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των προσφορών  ορίζεται  η
24/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) 
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και
τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
22. Χρηματοδότηση: Το έργο με τίτλο πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ» χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020  ,ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
2014-2020,ΕΤΠΑ , 2018ΕΠ05610020 της ΣΑ ΕΠ0561.  Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του 
έργου από εθνικούς 50% και ενωσιακούς πόρους 50% και το διαρθρωτικό ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ).
23.  Διαδικασίες  Προσφυγής:  Ένσταση  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής  υποβάλλεται
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Η  ένσταση
υποβάλλεται  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  “Επικοινωνίας”  του  υποσυστήματος  Για  το
παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού  600,00 ευρώ

                                            

                                                                                                                                                               



24. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 57/2018
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Καρπενησίου.  Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Καρπενησίου, 

Καρπενήσι  …………./………../2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

                                            

                                                                                                                                                               



i Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν
συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. 

ii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας
(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του
ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
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