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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83357-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Νιγρίτα: Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων
2021/S 033-083357

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βισαλτίας
Ταχ. διεύθυνση: Ηρώων 2
Πόλη: Νιγρίτα
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
Ταχ. κωδικός: 622 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταμάτιος Ντάλλης, Ευφροσύνη Χατζηδημητριάδου, Ελισσάβετ Ανθυμίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texnikidvisaltias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2322353411
Φαξ:  +30 2322020340
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimosvisaltias.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βισαλτίας
Ταχ. διεύθυνση: Ηρώων 2
Πόλη: Νιγρίτα
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
Ταχ. κωδικός: 622 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταμάτιος Ντάλλης, Ευφροσύνη Χατζηδημητριάδου, Ελισσάβετ Ανθυμίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texnikidvisaltias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2322353410
Φαξ:  +30 2322020340
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimosvisaltias.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Επεξεργασία λυμάτων

Τμήμα II: Αντικείμενο
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II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Εκσυγχρονισμός και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Νιγρίτας - Τερπνής.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232421 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου αποτελούν τα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας και Τερπνής, συμπεριλαμβανομένων των έργων διάθεσης, του Δήμου 
Βισαλτίας. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,
— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
— τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
— τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
— τη λειτουργία της εγκατάστασης για δώδεκα (12) μήνες (τμήμα ΙΙ), με προαίρεση για 6 ακόμη μήνες.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 825 048.39 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Νιγρίτα Σερρών
ΕΛΛΑΔΑ
Υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας, αριθμός αγροτεμαχίου 567 του αναδασμού 
αγροκτήματος Νιγρίτας (Φ.Ε.Κ 68/Β/16.1.2015).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του έργου αποτελούν τα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης τής υφιστάμενης Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας και Τερπνής, συμπεριλαμβανομένων των έργων διάθεσης, του Δήμου 
Βισαλτίας.
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,
— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
— τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
— τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
— τη λειτουργία της εγκατάστασης για δώδεκα (12) μήνες (τμήμα ΙΙ), από την ημερομηνία έγκρισης τού 
πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής ή εφόσον δεν εκδοθεί πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής, από την 
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ημερομηνία έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού κατασκευαστικού έργου (τμήμα Ι), η οποία 
δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τη λήξη του διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών.
Στο αντικείμενο της κατασκευαστικής εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού, που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, και άρτια και αποδοτική 
λειτουργία του.
Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων 
επεξεργασίας, όσον αφορά στις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες 
με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος, καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλει μαζί με την τεχνική 
προσφορά του.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τμημάτων της σύμβασης δίδεται στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
337 Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156, 
Ν.4412/2016.
Για τις νέες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 6 του 4412, ορίζεται σταθερός συντελεστής ς ίσος με 
0,90.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 825 048.39 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Τμήμα ΙΙ: Προαίρεση - λειτουργία για επιπλέον 6 μήνες.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Κωδικός ενάριθμου 2017ΣΕ27510085 - κωδικός ΟΠΣ 5004195. Το τμήμα Ι του έργου χρηματοδοτείται από 
το Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το τμήμα ΙΙ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στις 
κατηγορίες υδραυλικών έργων και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, και έργων καθαρισμού και επεξεργασίας 
νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, 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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής 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.
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στις κατηγορίες των «Υδραυλικών έργων», των «Ηλεκτρομηχανολογικών έργων» και των έργων 
«Επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων». 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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες:
— «Υδραυλικά έργα» και «Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων», 
πρέπει να έχουν ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 11 
του Π.Δ. 71/2019,
— «Ηλεκτρομηχανολογικά έργα», πρέπει να έχουν ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως 
ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 12 του Π.Δ. 71/2019.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία 
«Υδραυλικά έργα», απαιτείται οι Ε.Ε. να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
της παρ. 10 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία 
«Ηλεκτρομηχανολογικά έργα», απαιτείται οι Ε.Ε. να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας της παρ. 11 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζομένων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στον 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις:
— της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 στις κατηγορίες «Υδραυλικά έργα» και «Έργα καθαρισμού και 
επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων»,
— της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικά έργα».
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία 
«Υδραυλικά έργα», απαιτείται οι Ε.Ε. να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
της παρ. 3β του άρθρου 100 το Ν.3669/2008.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία 
«Ηλεκτρομηχανολογικά έργα», απαιτείται οι Ε.Ε. να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής:
— αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Α της αναλυτικής διακήρυξης, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης,
— αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, 
τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να 
καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες:
— «Υδραυλικά έργα» και «Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων», 
πρέπει να έχουν ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται από το άρθρο 52 παρ. 2 του Π.Δ. 
71/2019,
— «Ηλεκτρομηχανολογικά έργα», πρέπει να έχουν ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται 
από το άρθρο 52 παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία 
«Υδραυλικά έργα», απαιτείται οι Ε.Ε. να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα της παρ. 
1β του άρθρου 52 του Π.Δ. 71/2019.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία 
«Ηλεκτρομηχανολογικά έργα», απαιτείται οι Ε.Ε. να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητα της παρ. 2 του άρθρου 52 του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζομένων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στον 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις:
— της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 στις κατηγορίες «Υδραυλικά έργα» και «Έργα καθαρισμού και 
επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων»,
— της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικά έργα».
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία 
«Υδραυλικά έργα», απαιτείται οι Ε.Ε. να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 
παρ. 3β του άρθρου 100 το Ν.3669/2008.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία 
«Ηλεκτρομηχανολογικά έργα», απαιτείται οι Ε.Ε. να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας της παρ. 4 του άρθρου 100 το Ν.3669/2008.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της αναλυτικής διακήρυξης, σε προσφέροντα ο 
οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή, βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης, και 
πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ, Ε του άρθρου 22 της διακήρυξης.

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη 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 36 501,00 EUR.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, ποσοστού 10 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. του τμήματος Ι, για προμήθεια υλικών ή μηχανημάτων που θα ενσωματωθούν ή 
εγκατασταθούν στο έργο, καθώς και ποσοστού 5 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. του τμήματος Ι, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελετών και άλλων εξόδων εκκίνησης του έργου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν.4412/16. Η απόσβεση της προκαταβολής θα 
γίνει σύμφωνα με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 150 του Ν.4412/16, ενώ η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 302 του Ν.4412/16. Ο τρόπος πληρωμής 
πέραν της προκαταβολής γίνεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, με λογαριασμούς που συντάσσονται 
από τον ανάδοχο για τις εκτελεσμένες εργασίες και εγκρίνονται από τη διευθύνουσα Υπηρεσία.

17/02/2021 S33
https://ted.europa.eu/TED

6 / 9

21PROC008153004 2021-02-17



EE/S S33
17/02/2021
83357-2021-EL

7 / 9

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 συγκεκριμένης νομικής μορφής, 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 (π.χ. κοινοπραξία).

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως ορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, με Α/Α συστήματος 92738.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/04/2021
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 11 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/04/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βισαλτίας
Ταχ. διεύθυνση: Ηρώων 2
Πόλη: Νιγρίτα
Ταχ. κωδικός: 622 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.visaltias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2322353400
Φαξ:  +30 2322020340
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dimosvisaltias.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την 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 τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το 
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 
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προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, 
εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 
39/2017,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 
39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, 
παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.
Λοιπές πληροφορίες δίδονται στην παράγρ. 3.4) της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βισαλτίας
Ταχ. διεύθυνση: Ηρώων 2
Πόλη: Νιγρίτα
Ταχ. κωδικός: 622 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.visaltias@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2322020300
Φαξ:  +30 2322020340
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dimosvisaltias.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/02/2021
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