
   

 
18ησ Οκτωβρύου 18,   582 00 ΕΔΕΣΣΑ 

τηλ. 2381025555,   fax. 2381051255    

e-mail: info@deyae.info  

Αρ. Πρωτ. 1467/30-11-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεςςασ προκηρύςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη του ϋργου  «Ενίςχυςη 

υδροδότηςησ Πλατάνη» με προώπολογιςμό €137.500,00 πλϋον Φ.Π.Α.  

2. Το ϋργο ςυντύθεται από τισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ εργαςιών: 

Χωματουργικϊ – Αποκαταςτϊςεισ €46.326,45 

Υδραυλικϊ – Συςκευϋσ – Καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα €44.500,00 

Ηλεκτρομηχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ €10.500,00 

Ϊθροιςμα 1 €101.326,45 

ΓΕ & ΟΕ 18% €18.238,76 

Ϊθροιςμα 2 €119.565,21 

Απρόβλεπτα 15% €17.934,78 

Ϊθροιςμα 3 €137.500,00 

ΦΠΑ 24% €33.000,00 

Γενικό ύνολο €170.500,00 

3. Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr και ζηην ιζηοζελίδα ηης ΔΕΥΑΕ www.deyaedessas.gr.  

4. Η Διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ κατϊ το πρότυπο τεύχοσ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για ϋργα κϊτω 

των ορύων.  

5. Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).  

6. Ωσ ημερομηνύα και ώρα  λόξησ υποβολόσ των ηλεκτρονικών  προςφορών με το ςύςτημα 

υποβολόσ προςφορών των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ του ϊρθρου 95 παρϊγραφοσ 2.α. του 

Ν. 4412/2016, ορύζεται η 16-12-2021, ημϋρα Πέμπτη και ώρα 15:00.  

7. Ωσ ημερομηνύα και ώρα  αποςφρϊγιςησ των ηλεκτρονικών  προςφορών, ορύζεται η 22-12-2021, 

ημϋρα Σετάρτη και ώρα 09:00. 

8. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ 

πύλησ promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ. Για τη 

ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 

διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ 
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υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακό πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ.  

9. Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 

οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη 

και η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με 

απόφαςη του αναθϋτοντοσ φορϋα. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται ηλεκτρονικϊ ςτουσ 

προςφϋροντεσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, και αναρτϊται 

ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςτην ιςτοςελύδα του αναθϋτοντοσ φορϋα, καθώσ και ςτον ελεύθερα προςβϊςιμο 

χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των 

προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα. 

10. Το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, που θα ςυμπληρωθεύ από τουσ διαγωνιζόμενουσ παρϊγεται 

από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ 

11. Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό για διϊςτημα δϋκα 

(10) μηνών, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

12. Στον διαγωνιςμό δικαιούνται να ςυμμετϋχουν: 

12.1. φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςε έργα 

κατηγορίασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

 α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

 β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 

δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ 

του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και 

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και 

ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών 

ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

 12.2. Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ, 

12.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 

  ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την  

υποβολό προςφορϊσ. Σε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό 

πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού 

μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

13. Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε δώδεκα (12) μήνεσ, από την 

ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

14. Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ύψουσ 

€2.750,00 και ιςχύ τουλϊχιςτον δϋκα (10) μηνών και τριϊντα (30) ημερών μετϊ την ημερομηνύα 

διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι δϋκα (10) μόνεσ. 

15. Το ϋργο χρηματοδοτεύται από ύδιουσ πόρουσ (Κ.Α. 12-01-02-0157) και υπόκειται ςτισ κρατόςεισ 

που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07% υπϋρ των 

λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων, ςύμφωνα με το 
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ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06% υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ 

Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, τησ κρϊτηςησ 6‰, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 

4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςησ του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235),  

16. Το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από το Διοικητικό ςυμβούλιο τησ ΔΕΥΑ Έδεςςασ 

 

 

Ο Πρόεδροσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

 

 

Χατζόγλου Ιωϊννησ 
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