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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
1. Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ 
δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΛΔΙΦΤΓΡΙΑ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 
ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ», πξνυπνινγηζκνχ 59.985,64 ΔΤΡΧ (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%) θαη αθνξά ζε επείγνπζεο εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο 
ζηε Δ.Ε. Πηθξνιίκλεο ηνπ Δήκνπ Κηιθίο. 
2. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο 02/07/2019 ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.deyak.gr , ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ,  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ 
2019, ΙΟΤΛΙΟ 2019). Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ηει. 2341029330, 
FAX:2341029320 - αξκφδηνο ππάιιεινο: Υξήζηνο Γηνβαλνχδεο, MSc Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 16/07/2019, ημέπα Σπίηη και ώπα 11.00 π.μ.  κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 
βάζε ηελ ηηκή (ρακειφηεξε ηηκή) θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί θαηά ην 
ζχζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 95, παξ. 2α ηνπ Ν. 
4412/2016, ζε έληππα ζθξαγηζκέλα πνπ ρνξεγεί ε Τπεξεζία θαη θέξνπλ ηελ 
πξσηφηππε ζθξαγίδα ηεο Τπεξεζίαο (έγγξαθν κε ηίηιν «ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε κνξθή pdf απφ ηζηνζειίδα).  
4. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
θαιχπηνπλ ηα θξηηήξηα ηεο  ζηην Α1 ηάξη και άνυ για έπγα καηηγοπίαρ 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ή ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
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. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ηπιάνηα (30) ημέπερ 
από ηην ημέπα ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ. 
6. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δεν απαιηείηαι η καηάθεζη εγγςηηικήρ 
επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ (άπθπο 302 παπ. 1 β) (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) ηος ν.4412/2016). 
7. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΤΠΔ: ΑΔ 055 ζε βάπορ ηυν πιζηώζευν ηος 
έπγος: 2001Δ05500002 «Δπισοπήγηζη ηυν ΟΣΑ για εκηέλεζη επγαζιών από 
ηοςρ ΟΣΑ ηηρ σώπαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος θαινομένος ηηρ λειτςδπίαρ – 
ΚΧΓΙΚΟ ΓΔΤΑΚ: 11.02.01.04. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο. Γεν 
πποβλέπεηαι ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. Σν ζρεηηθφ CPV είλαη 
45231300-8 (Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ για αγυγούρ ύδπεςζηρ και 
αποσέηεςζηρ). 
8. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Δ.. ηεο ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 
              Πνγέιεο Αλέζηεο 
           Δεκνηηθφο χκβνπινο 
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