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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
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ΓΡΔΒΔΝΧΝ Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

1νρηι. Γξεβ. - Κνδάλεο, Σ.Κ.:51100 
Πιεξ. Πνχιηνο Θ., Σνηίδεο Ε. 
ηει. 24620-25433 

 
 

ΔΡΓΟ: 

        
 
«Ανηικαηαζηάζειρ – Δπιζκεςέρ 
ςποδομών ύδπεςζηρ – 
αποσέηεςζηρ Γ.Δ.Τ.Α. Γπεβενών 
πος πποκλήθηκαν από 
Θεομηνίερ, (Β ΦΑΗ)» 
 
 
Γπεβενά 02/07/2021 
Απιθμ. Ππωη. 967 

               
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

1. Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γξεβελψλ ( Δ.Ε.Τ.Α.Γ. ) , πξνθεξχζζεη 
πλνπηηθφ αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Ανηικαηαζηάζειρ 
– Δπιζκεςέρ ςποδομών ύδπεςζηρ – αποσέηεςζηρ Γ.Δ.Τ.Α. Γπεβενών πος πποκλήθηκαν 
από Θεομηνίερ, (Β ΦΑΗ), κε πξνυπνινγηζκφ 59.606,40 € (Δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ, 
Απξφβιεπηα & Αλαζεψξεζε). 
 
2. Πξνζθέξεηαη  ειεχζεξε,  πιήξεο,  άκεση  θαη  δσξεάλ  ειεθηξνληθή  πξφζβαζε  ζηα  έγγξαθα  
ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο  02/07/2021 , ζηελ ηζηνζειίδα www.deyag.gr . Οη  ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ  
αθφκα,  λα  ιάβνπλ  γλψζε  ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
Γηα λα ππνβάιινπλ φκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ ην 
έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΔΕΤΑ Γξεβελψλ (ή λα ηνπο 
ζηαιεί ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν).   
  
Εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηοι έωρ ηην 09/07/2021 ο αλαζέησλ θνξέαο παξέρεη ζε φινπο 
ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηο απγόηεπο ζηιρ 09/07/2021. 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 24620-25433, FAX επηθνηλσλίαο 24620-25434, αξκφδηνο ππάιιεινο 
γηα επηθνηλσλία θ. Πνχιηνο Θ., Σνηίδεο Ε. 

 
3. Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, μέσπι ηιρ  13/07/2021, ημέπα Σπίηη 
και ώπα 10.00 π.μ., ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ, είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή 
Δηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξοο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο 

ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ λα είλαη απηφ κε 
ζπλνιηθφ θαη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο γηα ην ζπλνιηθφ 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 95  παξάγξαθνο 2.α.  ηνπ Ν 4412/2016 .  
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 13/07/2021, ημέπα Σπίηη και 
ώπα 10.00 π.μ. 
 
4. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό.  
ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ : 
Εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Δ.Ε. 
ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ.., ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ (πξνυπνινγηζκφο 

59.592,25€)1,   

 

θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

                                                           
1
 Κατ’ αντιςτοιχία με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικά του έργου ςύμφωνα με το άρθρο 11 τησ παρούςασ (αναφέρεται η 

κατηγορία ή οι κατηγορίεσ ςτισ οποίεσ εμπίπτει το έργο ςύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ 
όρουσ του άρθρου 76 ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντεσ φορείσ πρβλ και άρθρα 304 και 308 ν. 4412/2016). 
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α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 1.100,00  
€, θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έξι ( 6 ) μηνών και ηπιάνηα ( 30 ) ημεπών, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Ο σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών είναι έξι ( 6 ) μήνερ. 
 
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη 
θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο Υψξαο ηνπ ΤΠΕ 
(2003Ε05500005), ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 11970-19/02/2019 Απφθαζε έληαμεο.  
 
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. 
ΓΡΔΒΔΝΧΝ. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΧΝ. 

  
    

 
ΓΑΣΑΜΑΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 
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