
 
 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
ΑΡΣΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Α)  
 
 
Βας. Πφρρου 17 , - Αρτα 
Σ.Κ.:47132  
Πλθρ. Αρχ. Μιτςιου 
τθλ. 26810-70140  

                                  Αρτα   4-2-2020  
                                 Αρικμ. Πρωτ. 337  
 
 
ΕΡΓΟ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ  TOY 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΡΣΑΙΩΝ».                                        
 

 
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: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ TOY ΔΙΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΑΡΣΑΙΩΝ»   προχπολογιςμοφ  1.650.000,00 Ευρώ, χωρίσ  Φ.Π.Α. 24%.  
Σο ζργο αποτελείται από τθν κατθγορία ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ , με προχπολογιςμό 1.644.174,87 € 
(Δαπάνθ εργαςιών , ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15% ). 
Σο ζργο κατατάςςεται ςτον Κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων υμβάςεων (CPV)  
45332200-5: Τδραυλικά ζργα και κωδικό NUTS: EL541.  
 
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. 
  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ ςε θλεκτρονικό φάκελο του 
υποςυςτιματοσ. 
Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ - 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία 
εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με αρικμ. 
117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεφχοσ Β) «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και 
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά 
υπογράφεται ψθφιακά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, επί ποινι 
απόρριψθσ τθσ Προςφοράσ, προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και 
ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 26810-70140, FAX επικοινωνίασ 26810-23518 , αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ για επικοινωνία κα. Αρχόντω Μιτςιου.  
 
3. Ωσ θμερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ   
4-3-2020, θμζρα Σετάρτθ  και ώρα 14.30 μ.μ.  
Ωσ θμερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ                    
10-3-2020 , θμζρα Σρίτθ και ώρα 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 .  
 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τισ 26/2/2020 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε 
όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 
28/2/2020. 
 
4. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό.  
4.1.Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενώςεισ αυτών που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν καταςκευι ζργων Τδραυλικών και που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε:   
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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 ι ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:  

- Σων Τδραυλικϊν Ζργων ςτθν 3θ τάξθ και άνω,  ι  
- Αναβαθμιζμένερ κοινοππαξίερ 2ηρ ηάξηρ ζηην καηηγοπία ηων Υδπαςλικών Έπγων. 
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6. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ, θ οποία 
απευκφνεται ςτο φορζα καταςκευισ του ζργου ιτοι τθ Δ.Ε.Τ.Α ΑΡΣΑ και το φψοσ τθσ 
οποίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 33.000,00 € , με ιςχφ τουλάχιςτο τριάντα (30)  θμζρεσ, μετά 
τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι μζχρι τθν 4-10-2020 . Ο χρόνοσ ιςχφοσ των 
προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ από τθν  θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. Οι προςφορζσ κα ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 
τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
  
7. Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟ 2014 – 2020», με ςυγχρθματοδότθςθ 
από το ΕΣΠΑ, ωσ υποζργο τθσ Πράξθσ «Καταςκευι τμθμάτων του δικτφου ομβρίων Διμου 
Αρταίων», με κωδικό ΟΠ 5032642 και κωδικό ενάρικμου 2019ΕΠ01810015.  
 
8. 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 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΡΣΑΙΩΝ 
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