
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΤΜΒΑΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨi ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 
4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ. 

1. Η Δημοτικό  Επιχεύρηςη Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ Φαλκύδασ (Δ.Ε.Τ.Α.Φ.) ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ την με 
ανοικτή διαδικαςία επιλογή αναδόχου μϋςω του ΕΗΔΗ για την καταςκευό του ϋργου: 

«ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΟΤ ΑΤΛΙΔΑ» με Προώπολογιςμό, χωρύσ Υ.Π.Α. € 665.000,00 -            
(CPV: 45232151-5). 

    Σο ϋργο ανόκει ςτισ κατηγορύεσ των : ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ  

  2. Κύριοσ του Έργου      :   Δ.Ε.Τ.Α. ΦΑΛΚΙΔΑ 
      Αναθϋτουςα αρχό       :   Δ.Ε.Τ.Α. ΦΑΛΚΙΔΑ  

Οδόσ   : ΝΕΟΥΤΣΟΤ 69, ΦΑΛΚΙΔΑ 
Σαχ. Κωδ.  : 34 132 
Σηλ.  : 22210-61317 
Telefax  : 22210-61428 
E-Mail  : msalli@deyax.gr 
Πληροφορύεσ:   : ΜΑΡΙΑ ΑΛΛΗ 

 
3. Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ του Εθνικού ςυςτόματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημόςιων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..) . 

     Οι προςφορϋσ θα υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ ςτην διαδικτυακό πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του ςυςτόματοσ με ημερομηνία λήξησ υποβολήσ προςφορών  την                                            
27/ 02/ 2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00. 

    Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορών ορύζεται η 05 / 03 / 2020, 
ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00. 

4. Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
http://deyax.dimoschalkideon.gr 

5. Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). Σο ςύςτημα υποβολόσ προςφορών εύναι με  
Επιμέρουσ ποςοςτά έκπτωςησ  ςε ακέραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό(%),  για κϊθε ομϊδα 
εργαςιών του Προώπολογιςμού. 

6.  Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών ii που δραςτηριοποιούνται 
ςε Δημόςια Έργα κα εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ΜΕΕΠ για ϋργα κατηγορύασ  ςτα «ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ»iii και που 
εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΦΑΛΚΙΔΑ 
ΝΕΟΥΤΣΟΤ 69, Σ.Κ.: 34 132 - ΦΑΛΚΙΔΑ 
ΣΗΛ : 22210 61317 
ΥΑΞ : 22210 61428 
E-Mail : support@deyax.gr 

ΕΡΓΟ : ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΟΤ ΑΤΛΙΔΑ 
               
           

Ημερομηνύα : 21/ 01 / 2020 
Αριθμ. Πρωτ : 473 
Προώπολογιςμόσ : € 665.000,00 (χωρίσ Υ.Π.Α.) 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  ΣΟ  ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΚΑΣΑΦΨΡΙΣΕΑ  ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://deyax.dimoschalkideon.gr/
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ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.iv, 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια 
που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 

7.Για τη ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ 
φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ 
ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 13.300,00 Ευρώ. (Ποςοςτό 2% του Προώπολογιςμού τησ 
μελϋτησ χωρύσ τον Υ.Π.Α.) και ιςχύ τουλϊχιςτον Δέκα (10) ημερολογιακούσ μόνεσ και τριϊντα (30) 
ημϋρεσ μετϊ την διεξαγωγό του διαγωνιςμού, ότοι μϋχρι  27 / 01 / 2021. 

8. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι για διϊςτημα Δέκα (10) μηνώνv, από την ημερομηνύα 
λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

9. Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε Δώδεκα (12) ημερολογιακούσ μήνεσ 
από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.  

10. Σο ϋργο με τύτλο : «ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΑΡΟΤ ΑΤΛΙΔΑ» χρηματοδοτεύται από το πρόγραμμα 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι, ςτον ϊξονα προτεραιότητασ «Βελτύωςη Τποδομών των Δικτύων Ύδρευςησ» με τύτλο 
«Τποδομϋσ Ύδρευςησ για την εξαςφϊλιςη επαρκούσ ποςότητασ και ποιότητασ ύδατοσ για 
ανθρώπινη κατανϊλωςη» , ςύμφωνα με τα ϊρθρα 7 & 8 τησ ΚΤΑ 13022 (ΥΕΚ 1377 Β/24-4-2018).  

 
ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4281/14 (ΥΕΚ 160/Α/08.08.2014), προβλϋπεται η αντιςτροφό 
υποχρϋωςησ του ΥΠΑ, δεδομϋνου ότι πληρούνται οι προώποθϋςεισ που τύθενται ςτο με αριθμ πρωτ 
47159/ΕΤΘΤ 1045 25/09/2014 ϋγγραφο τησ Γενικόσ δ/νςησ Αναπτυξιακού Προγραμματιςμού , 
Περιφερειακόσ Πολιτικόσ και Δημοςύων Επενδύςεων.  

11. ΔΕΝvi  προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ. 

12.Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο 

λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου.   

13.Σο αποτϋλεςμα τησ Δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από το Διοικητικό υμβούλιο τησ Δημοτικόσ 

Επιχεύρηςησ Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ Φαλκύδασ (Δ.Ε.Τ.Α.Φ.). 

 
 

ΦΑΛΚΙΔΑ  21 / 01/ 2020 
Η ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.. / Δ.Ε.Τ.Α.Φ 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ 
ΔΗΜΑΡΦΟ ΦΑΛΚΙΔΕΨΝ 
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i    Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  

ii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  

iii  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ παρούςασ 
(αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 του 
ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

iv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
v Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. Για 

τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
vi υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ.  ύμφωνα με την παρϊγραφο 10 εδ. 

α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν. 
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ 
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό 
εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του 
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
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