
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Αρ. Πρωτ.:  318/04-05-2022 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

«Παροχή υπηρεςίασ για τη λειτουργία των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία Α/ και  του Διυλιςτηρίου μετά του Προωθητικοφ 
Αντλιοςταςίου Νεροφ Αγρινίου και τησ Χλωρίωςησ των Δεξαμενών Πόςιμου Νεροφ» 

Η Δ.Ε.Τ.Α. Αγρινίου 

προκθρφςςει ανοικτό δθμόςιο θλεκτρονικό διαγωνιςμό και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, «Παροχή 
υπηρεςίασ για τη λειτουργία των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγρινίου μετά 
των υπό λειτουργία Α/ και  του Διυλιςτηρίου μετά του Προωθητικοφ Αντλιοςταςίου 
Νεροφ Αγρινίου και τησ Χλωρίωςησ των Δεξαμενών Πόςιμου Νεροφ» 
προχπολογιςμοφ 352.000,00 ευρϊ (πλζον Φ.Π.Α. 24%). 

1. Αναθζτων Φορζασ - τοιχεία επικοινωνίασ: 

Ανακζτων Φορζασ: ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Οδόσ: ΒΟΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Σαχ.Κωδ.: 30131 

Σθλ.:26410-45332 

E-mail: deyaa@otenet.gr 

Ιςτοςελίδα:http://www.deyaagriniou.gr/ 

2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ..: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν επίςθσ να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, από τα γραφεία τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Αγρινίου ςτθν οδό Δθμ. Βότςθ 7 ςτο Α’ όροφο, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 

3. Κωδικόσ CPV: 90481000-2, 65120000-0 

4. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ «Παροχι 
υπθρεςίασ για τθ λειτουργία των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων Αγρινίου μετά 
των υπό λειτουργία Α/ και  του Διυλιςτθρίου μετά του Προωκθτικοφ Αντλιοςταςίου 
Νεροφ Αγρινίου και τθσ Χλωρίωςθσ των Δεξαμενϊν Πόςιμου Νεροφ» ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και των Παραρτθμάτων τθσ, τουσ Περιβαλλοντικοφσ Όρουσ και εν 
γζνει με τθ ςχετικι ιςχφουςα Νομοκεςία. 
5. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται αποδεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ 

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


  

6.Χρόνοσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: Ο ςυνολικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται 

ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ και πζραν αυτϊν μετά από απόφαςθ του αρμόδιου 

Οργάνου με βάςθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: Γίνονται δεκτοί αναγνωριςμζνοι ανάδοχοι του αντικειμζνου 

που δθμοπρατείται και που παρζχουν εχζγγυα άρτιασ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ Διακιρυξθσ. 

8. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Όχι. 

9. Τποβολή προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.  

H καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 20-05-2022 θμζρα 

Παραςκευή και ϊρα 14:00. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, 

δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα.  

10. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: 6 μινεσ  

11. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 

12. Εγγυητική ςυμμετοχήσ: Για τθν ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ 7.040,00 ευρϊ, ωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτο 

άρκρο 2.2.2.1 τθσ διακιρυξθσ.  

13. Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ κα βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ με Κ.Α.: 

61.01.01 του προχπολογιςμοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Αγρινίου (υπ’ αρικ. 74/2022 απόφαςθ τoυ Δ.. 

ΔΕΤΑΑ). 

14. Ενςτάςεισ: Πλιρθ αναφορά ςτο άρκρο 3.4 τθσ διακιρυξθσ. 

15. Δημοςιεφςεισ: Εκτόσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε..Η.ΔΗ., το ςυνολικό κείμενο τθσ 

διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ (www.promitheus.gov.gr), ςτον ιςτότοπο “διάυγεια” 

και ςτο site τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Αγρινίου, ενϊ θ παροφςα προκιρυξθ καταχωρείται και ςτον 

τοπικό τφπο. 

 
 Ο Πρόεδροσ τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Α 

 
 

Ιωάννησ  Φαρμάκησ  
 

     ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  
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