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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ & 

ΚΟΡΙΝΟΥ 

Π.Υ. ΜΕΛ. 165.000,00€ 

ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κατερίνης - ∆.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει Ανοικτή ∆ιαδικασία 

µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΚΟΡΙΝΟΥ» 

προϋπολογισµού 165.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.  

Το έργο ανήκει στην κατηγορία: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Η Υπηρεσία κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων CPV: 45231300-8 

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης NUTS: EL525 .  

2. Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης , άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
 
στον ειδικό, 

δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της 

Κατερίνης,  www.deyakat.gr.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23510-45300-322, αρµόδια  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σοφία Χατζηπασχάλη. 

3. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-10-2020, ηµέρα 

∆ευτέρα  και ώρα 15.00 µ.µ.   

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-10-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 9.00 π.µ. 
4. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα εργασιών, εκφραζόµενα 

σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) και σε οµαλή σχέση µεταξύ τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 95 του ν.4412/2016.  

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ και: ➢ που είναι εγκατεστηµένα σε κράτος-µέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 

µε την Ένωση.  

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 

3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 3.300,00 €. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

 

 

ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  

ΑΔΑ: 65ΙΧΟΕΤΡ-ΣΧΩ
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