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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας 
Ταχ. Κώδικας: 22300 
Πληροφορίες: Σαρρής Ιωάννης 
Τηλέφωνο: 27570-22807  
Fax: 27570-22246, 23230 
Email: ty@parnonas.gr 
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ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 
 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 

 
ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ 
 
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
 
ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
2011ΣΕ07580123 της ΣΑΕ 0758 
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ 
5.706.980,68 ευρώ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΠΟΣΟ 300.019,32 ευρώ 

 
6.007.000,00 € 

 
Πόλη: Λεωνίδιο 

Ημερομηνία: 11/02/2015 

Αρ. πρωτ.:247 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, συνολικού 
προϋπολογισμού με Αναθεώρηση 6.007.000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης 

προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) 
τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., από το 
Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους για το ποσό των 5.706.980,68 € και από Ίδιους Πόρους από το 
Δήμο Ν. Κυνουρίας για το ποσό των 300.019,32 €.  

Αντικείμενο του έργου αποτελεί:  
α) η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (κεντρικοί αγωγοί, βαρύτητας, βοηθητικοί) συνολικού μήκους 

23.185 m από τα οποία τα 14.450 m είναι από Φ 200, τα 4.625 m είναι από Φ 250, τα 3.510 m 
είναι από Φ 315, τα 600 m είναι από Φ 400 και οι καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 2.900 
m από τα οποία τα 1.120 m από HDPE 110 10 ΑΤΜ, τα 1.020 m από HDPE 200 10 ΑΤΜ, τα 760 m 

από HDPE 225 12,5 ΑΤΜ και η κατασκευή των έργων Π-Μ των Α/Σ Λ1, Α/Σ Λ2, Α/Σ Λ3 και Α/Σ Λ4. 
 
β)  ο Η/Μ εξοπλισμός των Α/Σ Λ1, Α/Σ Λ2, Α/Σ Λ3 και Α/Σ Λ4. 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

 

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, εφόσον ανήκουν στην 

τέταρτη (4η) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» για το ποσό των 
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5.087.677,47 € και στη δεύτερη (2η) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ) και για το ποσό των 

874.240,12 €.  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 

αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 

Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

1.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 

αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ», με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 
του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 120.140,00 € και 
ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: δεκαοκτώ (18) μήνες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών & 
Δικτύων υπόδειγμα τύπου Α. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. 
Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ . 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο 
Λεωνίδιο Αρκαδίας (Πληροφορίες: Σαρρής Ιωάννης, Τριτάκη Μαρίνα, τηλ. 2757022807) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.  

Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, 
μέχρι και την Τετάρτη, 15-04-2015. Τα Τεύχη δημοπράτησης, οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να τα 
κατεβάσουν από την επίσηµη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα www.parnonas.gr. Η µελέτη 
δημοπράτησης σε ηλεκτρονική µορφή και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται στα γραφεία 
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, µε σχετική εξουσιοδότηση, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες αζηµίως. 

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά . 

Προκήρυξη της σύμβασης κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της 
Επιτροπής θα σταλεί προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της ΕΕ στις 12-02-
2015. 

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
Λεωνίδιο, 11/02/2015 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 
Μαρίνης Μπερέτσος 

 

http://www.parnonas.gr/

