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Αριθμός Πρωτοκόλλου:4555  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει συνοπτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨΥΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» προϋπολογισμού  60.000,00  Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%) 

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί  στο πλαίσιο του προγράμματος του  έργου   µε  τίτλο  
«ΑΓΩΓΟΙ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΙΛΚΙΣ» που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠΕΣ στον  Άξονα  
Προτεραιότητας  «Υποδομές  αντιπλημμυρικής  προστασίας  και  αποκατάστασης  ζημιών 
από φυσικές καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράμματος 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι». 
 Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται µε δανειακή σύµβαση μεταξύ της 
ΔΕΥΑΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.  
Η ανάλυση της συμμετοχής είναι:  75% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 
25% Τ. Π. &  ΔΑΝΕΙΩΝ 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από 
την έδρα της υπηρεσίας, 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Πληροφορίες στο τηλ. 2341029330, FAX:2341029320. Επίσης προσφέρεται 
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
από τις 17-10-2019 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyak.gr , 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2019, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019).  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.  με 
κριτήριο ανάθεσης της   πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής. 

 Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ με κωδικό 
11.02.01.13 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨHΛΗΣ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ). 

Το σχετικό (CPV) : 71354200-6 Υπηρεσίες εναέριας χαρτογράφησης  . 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
                        Ανέστης Πογέλης 
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