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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων, 

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό της εν θέματι προμήθειας, μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052664.  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) καινούργιου, 

αμεταχείριστου και πρόσφατης κατασκευής διαξονικού βυτιοφόρου οχήματος - 

αποφρακτικό υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης λυμάτων (μικτής χρήσης).  

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα 

χιλιάδων ευρώ (460.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ήτοι 

110.400,00 €).  

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 

καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (URL): http://www.deya-

artas.gr (στην επιλογή «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί»).  

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑΑ), 

αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντίνος Καρέλης, τηλ.2681070140. 
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4. Κωδικός CPV:  

34133100-9 Βυτιοφόρα. 

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:  

EL541 

6. Εναλλακτικές προσφορές:  

Δεν γίνονται δεκτές. 

7. Χρόνος παράδοσης:  

Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9. Εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016:  

1) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται 

στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ,  2) Για την υπογραφή 

της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 3) Μετά την παραλαβή του οχήματος 

απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ποσού 23.000,00 

€. 

10. Παραλαβή προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις  14-7-2021 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» είναι στις 20-7-2021 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 

για διάστημα 6  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:  

Ελληνική. 

13. Χρηματοδότηση:  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου 

και το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α. 

12.00.005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2021. Η 

σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ", με κωδικό ΟΠΣ 5052664. 

14. Κατακύρωση σύμβασης: 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ. 

15. Δημοσίευση: 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 

δημοσίευση στις 24-5-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

δημοσιεύτηκε στις 28-5-2021 με αριθμό 2021/S 102-269439 (άρ. 65 παρ. 5, άρ. 

66 παρ. 3, άρ. 295 παρ. 4, άρ. 296 παρ. 2 Ν. 4412/2016). 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
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