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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

Αξ. Πξση.: 224/31-03-2022 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

“Γηάζεζε κεραλεκάησλ γηα εξγαζίεο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο” 

Η Γ.Δ.Τ.Α. Αγξηλίνπ 

πξνθεξύζζεη αλνηθηό δεκόζην ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο “Διάθεζη 

μητανημάηων για εργαζίες ύδρεσζης και αποτέηεσζης”, πξνϋπνινγηζκνύ 

220.050,00 επξώ πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

1. Αναθέηων Φοπέαρ - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέησλ Φνξέαο: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Οδόο: ΒΟΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Σαρ.Κσδ.: 30131 

Σει.: 26410-45332 

Telefax: 26410-28894 

E-mail: deyaa@otenet.gr 

Ιζηνζειίδα: http://www.deyaagriniou.gr/ 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..: http://www.promitheus.gov.gr 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο, 

από ηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Α ζηελ νδό Γεκ. Βόηζε 7 ζην Α’ όξνθν, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Μπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηώλ κε 

δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. 

3. Κωδικόρ CPV: 45520000-8, 60181000-0. 

4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Γηάζεζε κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ 

κεηά ρεηξηζηώλ από ηελ ειεύζεξε αγνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζπληήξεζε, 

επέθηαζε, έιεγρν θαη βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο ΓΔΤΑ 

Αγξηλίνπ (εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ θάζε εγθαηάζηαζεο ηεο ΓΔΤΑΑ ζηηο 

πξνζαξηεκέλεο ΓΔ Αγξηλίνπ) 

5. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

6. Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο, ή, έσο ηελ 

εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ (ζε κεηνύκελν ρξόλν αλ νη απαηηήζεηο/αλάγθεο 

είλαη απμεκέλεο) ή θαη (ρξνληθά) θαη πέξαλ ησλ 24 κελώλ αλ έηζη πξνθύςεη θαη γηα 

http://www.promitheus.gov.gr/


  

όζν απηό απμεζεί/επεθηαζεί (έσο θαη γηα 50% επηπιένλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ) 

αθόκε θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 337 -  θαη ηδηαίηεξα 

ηεο παξ.2 – ηνπ Ν.4412/2016. 

7. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη αλάδνρνη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ δεκνπξαηείηαη θαη πνπ παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο, 

εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε (άξζξν 2.2.4 

δηαθήξπμεο). Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 2.2.3 ηεο 

δηαθήξπμεο. 

8. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, γηα όιν ην δηαγσληζηηθό 

πεδίν θαη όρη γηα ηκήκα απηνύ. 

9. Τποβολή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί, κε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.  

H θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 20η-04-2022 εκέξα 

Σεηάπηη θαη ώξα 14:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη 

ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.  

10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 6 κήλεο  

11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή 

12. Εγγςηηική ζςμμεηοσήρ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο 

ζύκβαζεο, απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή σο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 

2.2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο.  

13. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε γηα ηελ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Α (ππ’ αξηζ. 28/2022 απόθαζε ηoπ Γ.. ΓΔΤΑΑ)  

14. Ενζηάζειρ: Πιήξε αλαθνξά ζην άξζξν 3.4 ηεο δηαθήξπμεο. 

15. Δημοζιεύζειρ: Δθηόο ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ Δ..Η.ΓΗ., ην ζπλνιηθό 

θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ (www.promitheus.gov.gr), ζηνλ 

ηζηόηνπν “δηάπγεηα” θαη ζην site ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Α., ελώ ε παξνύζα πξνθήξπμε 

θαηαρσξείηαη θαη ζηνλ ηνπηθό ηύπν. 

 

 

 

 Ο Ππόεδπορ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Α 

 

 

Φαξκάθεο Ισάλλεο 
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