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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 
 

«ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΣΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΔΕΚΑΣΗ» 

 
 1. Ο Διμοσ Δεςκάτθσ, προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου για τθν καταςκευι του 

ζργου «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΔΕΚΑΣΗ», με προχπολογιςμό 1.068.548,39 Ευρώ.  

 

Σο ζργο ςυντίθεται από τισ ακόλουθεσ ομάδεσ εργαςιών: ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ και Η/Μ.  

2. Σαξινόμθςθ του ζργου κατά CPV: 45231300-8 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για αγωγοφσ φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ μζςω 

τθσ ιςτοςελίδασ του φορζα (www.dimos-deskatis.gr) ι τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (www.promitheus.gov.gr).  

4. Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 

άνω ςυςτιματοσ. 

 Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 21-10-2022, 
θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15:00 μμ.  

Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 24-10-2022, θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 10:00 πμ. 

5. Σο ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προςφορά με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ επί του 

προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, μζςω ΕΗΔΗ, ςφμφωνα με το άρκρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016. 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ προςφορά). 

6. τον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείσ, ιτοι: 



6.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν κατθγορία/εσ ζργου ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προχπολογιςμοφ 962.204,60 € (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ 

και ΟΕ και απρόβλεπτα) και Η/Μ ΕΡΓΩΝ προχπολογιςμοφ 106.069,91 € (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ 

και απρόβλεπτα) ή  Η/Μ ΕΡΓΩΝ προχπολογιςμοφ 1.068.274,50 € € (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ και 

απρόβλεπτα) 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 , 5, 6 και 7  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. 

6.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

6.3 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). 

7. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 

φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 21.370,96 ευρώ. (Είκοςι μία χιλιάδεσ τριακόςια εβδομιντα 

ευρϊ και ενενιντα ζξι λεπτά). 

8. Η παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 

(Κωδ. Πράξθσ Α: 2021ΕΠ00510074) και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ) και θ χρθματοδότθςθ προζρχεται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 

2014-2020» με βάςθ τθν με αρ. πρωτ. 3672 / 05-10-2021 Απόφαςθ Ζνταξθσ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 

Μακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5069106 και περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο1 «ΕΡΓΑ 

ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ 

ΝΕΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΔΕΚΑΣΗ» τθσ Πράξθσ. 

Σο ζργο υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κρατιςεισ και δφναται να χορθγθκεί προκαταβολι. 

9. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου 
αναφζρονται ςτθν Ε..Τ.  

10. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Δεςκάτθσ. 

 

  Ο Δήμαρχοσ  
 
 

Δημήτριοσ Κορδίλασ 


