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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

«ΤΓΡΔΤΗ ΚΑΡΠΔΡΟΤ (Καηαζκεσή αγωγού ύδρεσζης)» 

 

1. Ο Δήκνο Δεζθάηεο, πξνθεξχζζεη αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ «ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΡΠΕΡΟΤ (Καηαζθεπή αγσγνχ χδξεπζεο)», κε πξνυπνινγηζκφ 461.000,00 

Επξψ.  

Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία : ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 

2. Σαμηλφκεζε ηνπ έξγνπ θαηά CPV : 45231300-8 . 

3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θνξέα (www.dimos-deskatis.gr) ή ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (www.promitheus.gov.gr). 

4. Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.Δ.Η..), κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο 

άλσ ζπζηήκαηνο.  

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 9-10-2018, 

εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00.  

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 15-10-2018, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. 

5. Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε πξνζθνξά κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ζε έληππν ηεο ππεξεζίαο ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 παξ 2
α
 ηνπ λ. 

4412/2016. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε πξνζθνξά).  

6. ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί νηθνλνκηθνί θνξείο, ήηνη:  

6.1 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα έξγα θαηεγνξίαο ΕΡΓΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ή 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (πξνυπνινγηζκφο 371.000,49 ΕΤΡΩ) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα :  

α) ζε θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),  
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γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ   ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ.  

6.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

6.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 

θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.  

Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 

θνηλνπξαμία).  

7. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο χςνπο 7.435,48  επξψ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

είλαη 9 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

8. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ. Σν 

έξγν ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαη δχλαηαη λα ρνξεγεζεί πξνθαηαβνιή.  

9. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δέθα (10) κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Ε..Τ.  

10. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Δεζθάηεο.  

 

 

 

Ο Δήκαξρνο 

Δεκήηξηνο Θ. Καξαζηέξγηνο 

 

 

 

 

 

  

 


