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Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Παλαμά
Ταχ. διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4
Πόλη: Παλαμάς
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Ταχ. κωδικός: 43200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καραμαλίγκας Γεώργιος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@palamascity.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2444350101
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.palamas.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42996000 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
- Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροών ΕΕΛ Παλαμά
- Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση εντός του γηπέδου της ΕΕΛ Παλαμά και θέση σε λειτουργία 
φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και διαχωρισμός με περίφραξη του γηπέδου από τις υπόλοιπες 
εγκαταστάσεις
- Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου ενός οχήματος για τη μεταφορά της ιλύος της ΕΕΛ Παλαμά με ανυψωτικό 
τύπου γάντζου για τη μεταφορά μεγάλων κάδων

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

II.1.7) Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ) (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση; ναι)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 550 000.00 EUR

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

mailto:info@palamascity.gr
www.palamas.gr
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Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομός Καρδίτσας, Δήμος Παλαμά, Παλαμάς

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκροής, η μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας θα περιλαμβάνει:
- Διάταξη διασύνδεσης με τα υφιστάμενα έργα - αντλιοστάσιο τροφοδοσίας
- Μονάδα ταχείας μίξης και μονάδα κροκίδωσης με προσθήκη θειικού αργιλίου και διαλύματος πολυηλεκτρολύτη 
για την υποβοήθηση της κροκίδωσης
- Μονάδα δοσομέτρησης κροκιδωτικών
- Μονάδα φίλτρανσης
- Μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV
- Μονάδα μεταερισμού
Στη περιοχή της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας η στάθμη εδάφους είναι +0,00 . Η στάθμη υγρών στο 
υφιστάμενο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ θα ληφθεί -0,50 και η στάθμη στη θέση διάθεσης στο τελικό αποδέκτη είναι 
στο -1,0.
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του παρακάτω εξοπλισμού:
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΜ 1
2 ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΤΕΜ 1
3 ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ ΤΕΜ 1
4 ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ (ΔΙΥΛΙΣΗΣ) ΤΕΜ 1
5 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 1
6 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΜ 1
7 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 1
8 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΕΜ 1
9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΜ 1
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται:
- Η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των στοιχείων του εξοπλισμού μετά των 
παρελκόμενων.
- Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δομικά έργα επί ή εντός των οποίων θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
- Η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου μετά τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων απόδοσης καθώς και της εκπαίδευσης του προσωπικού του 
εργοδότη.Επίσης συμπεριλαμβάνεται και η ευθύνη της καλής και αδιάλειπτης λειτουργίας του υφιστάμενου 
έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένων κάθε υλικού και εργασίας απαραιτήτων για την αδιάλειπτη λειτουργία.
- Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για προμήθεια υλικών ή εξοπλισμού, εργασία και παροχή υπηρεσίας, οι 
οποίες έστω – και αν δεν αναφέρονται στα τεύχη – είναι απαραίτητες για την πλήρη, έντεχνη και λειτουργική 
ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση; ναι)
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα - τεχνική αξία και λειτουργικά χαρακτηριστικά μονάδων / Στάθμιση: 60%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κατανάλωση ενέργειας / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της σύμβασης / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική υποστήριξη / Στάθμιση: 10%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Όροι παράδοσης , προθεσμίες, εγγυήσεις / Στάθμιση: 10%
Τιμή - Στάθμιση: 20%
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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:
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ - Υπουργείο Εσωτερικών και 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) 
Αναπτυξιακών προγραμμάτων - Ενταγμένο έργο «Εξοπλισμός Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Εκροών ΕΕΛ 
Παλαμά» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, αρ. πρωτ. 4433)

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για προμήθεια υλικών ή εξοπλισμού, εργασία και παροχή υπηρεσίας, οι 
οποίες έστω – και αν δεν αναφέρονται στα τεύχη – είναι απαραίτητες για την πλήρη, έντεχνη και λειτουργική 
ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 243-598686

IV.2.8) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή περιοδικής ενδεικτικής 
προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης
Σύμβαση αριθ.: 1

Τίτλος:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
28/06/2021

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση; ναι)
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση; ναι)
Επίσημη επωνυμία: ΜΥΒΑ Α.Ε.
Πόλη: Χαλκίδα
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:598686-2019:TEXT:EL:HTML
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Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ) (Συμφωνείτε με τη 
δημοσίευση; ναι)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 550 000.00 EUR
Χαμηλότερη προσφορά: 545 000.00 EUR / Η υψηλότερη προσφορά: 550 000.00 EUR που συνεκτιμήθηκε

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6) Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

V.2.7) Αριθμός συμβάσεων που ανατέθηκαν:
1

V.2.8) Χώρα προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας
Προέλευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

V.2.9) Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική προσφορά
όχι

V.2.10) Αποκλείστηκαν προσφορές για τον λόγο ότι ήταν ασυνήθιστα χαμηλές
όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.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 της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
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προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 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 της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
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 της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
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 την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ 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 της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/07/2021


