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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
 
1. Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ  Αρτασ - Δ.Ε.Τ.Α.Α., προκθρφςςει 
Δθμόςιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό , μζςω του Ε..Η.Δ.Η.. , με κριτιριο ανάκεςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά , αποκλειςτικά βάςει τιμισ , για 
τθν ανάκεςθ του ζργου: «Βελτιϊςεισ – επεκτάςεισ δικτφου φδρευςθσ οικιςμϊν Δ. Αρταίων 
(Ελατοσ Κορφοβουνίου , Κορωνθςία , τρογγυλι , Αμπζλια Αμμοτόπου και Παντάναςςα)»   
προχπολογιςμοφ  1.907.000,00 Ευρϊ, χωρίσ  Φ.Π.Α. 24%.  
Σο ζργο αποτελείται από τθν Κατθγορία ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ , με προχπολογιςμό 1.617.258,03 €    
( Δαπάνθ εργαςιϊν , ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15% )και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
, με προυπολογιςμό  275.266,02 € ( Δαπάνθ εργαςιϊν , ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 
15% ).  
Σο ζργο κατατάςςεται ςτον Κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων υμβάςεων ( CPV ) :  
45332200-5: Τδραυλικά ζργα.  
 
2. Προςφζρεται ελεφκερθ , πλιρθσ , άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό , δθμόςια προςβάςιμο , χϊρο “θλεκτρονικοί 
διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑ Αρτασ , 
www.deya-artas.gr. Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. υπόδειγμα τφπου Β.  
Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 26810-70140, FAX επικοινωνίασ 26810-23518 , αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ για επικοινωνία κ. Νικόλαοσ Σριανταφυλλάκθσ.  
 
3. Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ   
1θ Νοεμβρίου 2019, θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 14.30 μ.μ.  
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ                    
7θ  Νοεμβρίου 2019 , θμζρα ΠΕΜΠΣΗ και ϊρα 09.30 π.μ.  
Σο ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ 
τιμϊν , του άρκρου 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016 .  
 
4. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό.  
4.1.Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν καταςκευι ζργων Τδραυλικϊν ι Ηλεκτρομθχανολογικϊν και 
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:   
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ 
και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 
4.2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει,  είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
 
4.3. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ,  θ νομικι τθσ 
μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ 
φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
 
5. Κάκε προςφζρων οφείλει να αποδείξει τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ , τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια, 
κακϊσ και τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτά του , οι οποίεσ κα πρζπει να 
αντιςτοιχοφν κατ’ ελάχιςτον ςτισ παρακάτω τάξεισ του Μ.Ε.Ε.Π:  

- Σων Τδραυλικϊν Ζργων ςτθν 3θ τάξθ και άνω και  Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων  
ςτθν Α2 τάξθ και άνω,  ι  

- Σων Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων  ςτθν 3θ  τάξθ και άνω. 
- Αναβακμιςμζνεσ κοινοπραξίεσ 2θσ τάξθσ ςτθν κατθγορία των Τδραυλικϊν Εργων και 

Α2 τάξθσ ςτθν κατθγορία των Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εργων. 
- Αναβακμιςμζνεσ κοινοπραξίεσ 2θσ τάξθσ ςτθν κατθγορία των  

Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων. 
 
6. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ το φψοσ 
τθσ οποίασ κακορίηεται ςε  ποςοςτό  2% του Προχπολογιςμοφ Μελζτθσ προ Φ.Π.Α. 24% , 
δθλαδι ςτο ποςό των 38.140,00 € , με ιςχφ τουλάχιςτο τριάντα (30)  θμζρεσ , μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι μζχρι τθν 01-09-2020 . Ο χρόνοσ ιςχφοσ των 
προςφορϊν είναι εννζα μινεσ  (9 ) μινεσ από τθν  θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορϊν. 
  
7. Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
και από ιδίουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Α .  
 
8. ΔΕΝ Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο.  
 
9. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 
ΑΡΣΑ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.Α 
 
 
 

ΧΡΗΣΟ ΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 
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