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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προκηρύσσει ανοικτό 

διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με 

κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες 

για την ολοκλήρωση των νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Νάουσας», με 

προϋπολογισμό 209.444,27€ (ΦΠΑ 0%). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ταξινομείται κατά CPV: 45231300-8. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής: 

 

Εργασίες: 154.343,60€ 

ΓΕ & ΟΕ:   27.781,85€ 

Απρόβλεπτα:   27.318,82€ 

Φ.Π.Α. (24%)            0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 209.444,27 € 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση των συμβατικών 

τευχών του Διαγωνισμού στον ειδικό. Δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΝ, www.deyanaoussas.gr 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο Δ.Ε.Υ.Α.Ν. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε δικαιολογητικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2332025266 - 

FAX επικοινωνίας 2332022620). 

Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ 

(Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν 

www.promitheus.gov.gr
www.deyanaoussas.gr
ΑΔΑ: ΨΠ1ΕΟΕΜΣ-ΜΟΘ



στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α' 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 

171) 

Ο προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιούλη 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Αυγούστου 2020 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Α2 

κατηγορία για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/16) και που είναι 

εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε 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. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.100,00€ με ισχύ τουλάχιστον και 30 ημερών μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27/5/2021. Η 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Το έργο 

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 

στον Ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι 

το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ 
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