
   

 

 
18ησ Οκτωβρύου 18,   582 00 ΕΔΕΣΣΑ 

τηλ. 2381025555,   fax. 2381051255    

e-mail: deyae@hol.gr  

Αρ. πρωτ. 225/8-2-2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

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

Εξωτερικού δικτύου Ύδρευςησ Σ.Κ. Αγίου Αθαναςίου» με προώπολογιςμό €618.500,00 πλϋον 

Φ.Π.Α. 24%.  

2. 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. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεςςασ, ςτην οδό 18ησ Οκτωβρίου 18, Σ.Κ. 582 00 ςτην Έδεςςα, 

μϋχρι την Σρίτη, 26/2/2019 (αρμόδια υπϊλληλοσ: κ. Σύρκου Θεανώ). Πληροφορύεσ ςτα: 

τηλϋφωνο 23810-25555, fax 23810-51255, και e-mail: deyae@hol.gr. 

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

των ορύων.  

4. Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςτισ 4/3/2019, ημϋρα Δευτέρα και ώρα λόξησ υποβολόσ των 

ηλεκτρονικών  προςφορών ςτισ 15:00 με το ςύςτημα υποβολόσ προςφορών των επιμϋρουσ 

ποςοςτών ϋκπτωςησ του ϊρθρου 95 παρϊγραφοσ 2.α. του Ν. 4412/2016.  

5. Στον διαγωνιςμό δικαιούνται να ςυμμετϋχουν: 

5.1  φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςε έργα κατηγορίασ 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ή Η/Μ ΕΡΓΩΝ 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. 

5.2  Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ, 
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5.3  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). 

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

€12.370,00 και ιςχύ τουλϊχιςτον ϋξι (6) μηνών και τριϊντα (30) ημερών μετϊ την 

ημερομηνύα διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι ϋξι (6) 

μόνεσ. 

7. Το ϋργο εύναι ενταγμϋνο ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Κεντρικό Μακεδονύα» (αρ. απόφ. 

Ένταξησ 4374/2-8-2018) με κωδικό MIS 5028085, που χρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό 

Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και ενϊριθμο ϋργου ςτο ΠΔΕ 2018ΕΠ00810111 

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

 

Η Πρόεδροσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

 

Ζδρου Αικατερύνη 
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