
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   15/11/17 ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-                 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ             ΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)                 Φ500» 

αρ. πρωτ. 3527/07-06-2018         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

αρ. μελ. 9/2018                          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.107,33€ 

 

                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

                                                        ΕΡΓΟΥ      

 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) προ-

κηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή του Αναδόχου για την κατασκευή του έρ- 

γου: «Αποκατάσταση ζημιών θεομηνίας 15/11/17 σε δίκτυο ύδρευσης αποκατάστα- 

ση αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Φ500», με προϋπολογισμό 41.107,33€( χω- 

ρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην 

κατηγορία των Εργων Υδραυλικών με προϋπολογισμό 41.107,33€ (χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ),CPV 45232150-8          

2. Τα έγγραφα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου οικονομικής προσφοράς, 

αναρτώνται στο www.deyakat.gr 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό 

ΑΔΑΜ:18PROC003219878 2018-06-07, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2351045317 FAX επικοινωνίας 2351045337, αρμόδιος υ- 

πάλληλος για επικοινωνία Παπαδοπούλου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-07-2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00πμ Κριτήριο 

για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα 

συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2 (α) του 

Ν.4412/2016, ήτοι με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών 

του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. 

Επίσης θα υποβληθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρ- 

θρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την απόφαση 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

(ΦΕΚ Β’ 3698). 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα η ενώσεις αυτών που δραστη-

ριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων: 

Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που καλύπτουν 

τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία των Έργων 

Υδραυλικών καιπου είναι εγκατεστημένα σε: 

α. σε κράτος – μέλος της Ένωσης 

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

http://www.deyakat.gr/


γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπο 

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

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας. 

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 

δημοσίων συμβάσεων. 

    5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την  

         ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επι 

του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ύψους 822,15€ και ισχύ τουλάχιστον 

έξη (6) μήνες και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΕΥΑΚ       

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

101/24-05-2018 Απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ 

                                                   

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

Να δημοσιευθεί μια φορά σε μονόστυλο με τα συνήθη  

ειδησεογραφικά στοιχεία χωρίς αραιώσεις το αργότερο 

την 21-9-17 

Κατερίνης (2 ημερήσιες) 

Ολύμπιο Βήμα                                                                   Κατερίνη 07-06-2018 

Ενημέρωση Πιερίας 

Κατερίνης (1 εβδομαδιαία)                                         Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ 

Πολιτεία  

ΑΘΗΝΩΝ (1 γενικών ειδήσεων) 

Αυγή  

ΑΘΗΝΩΝ (1 ειδική δημοπρασιών)                                         Δρούγκας Φώτιος 

Γενική Δημοπρασιών  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


