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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

           ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ   

 

Αξ. πξση. : 728/23-01-2023 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Ηξαθιείνπ (Δ.Ε.Τ.Α.Η.), πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ 

αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

«ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2022» CPV : 45231300-8 

Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα έξγα χδξεπζεο- απνρέηεπζεο, εθηηκψκελεο αμίαο 500.000,00 € 

ρσξίο Φ.Π.Α., (θάησ ησλ νξίσλ). 

1.Αλαζέηνπζα Αξρή-ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

Αλαζέηνπζα αξρή:  ΔΕΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ   

Οδφο :Κ. Υαηδεγεσξγίνπ 2 Φνηληθηά  

Σ.Κ: 71500 

Σει: 2810529374 

Fax: 2810263329 

E-mail: Deyah-pt@otenet.gr 

Ιζηνζειίδα:www.deyah.gr 

 

2. Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ 

εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν ρψξν «ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί» ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ ΑΑ 195533, ζην ΚΗΜΔΗ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

www.deyah.gr.  

 

3. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο:  

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ε ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ θαη 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. 

Εηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) θαη λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία έξγσλ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ε ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ . 

Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο., 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 254 

θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ 

ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε 

πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη 

ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 

4. Πξνζεζκία εθηέιεζεο έξγνπ : είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο.    

5. Κξηηήξην αλάζεζεο : ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 

6. Παξαιαβή πξνζθνξώλ : Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκφζησλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 

14/2/2023,εκέξα Σξίηε  θαη ώξα ιήμεο 10.00 π.κ.  

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

17/2/2023 εκέξα  Παξαζθεπή θαη ώξα ιήμεο 10.00 π.κ. 

 

7. Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο:  

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ λ. 4412/2016, 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Τπεξεζίαο, εθηφο ΦΠΑ, ήηνη ζην πνζφ ησλ 10.000,00 επξψ.  

 

8. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ : Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα 

ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δέθα ηξηψλ (13) 

κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

9. Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ : Ειιεληθή  

10. Υξεκαηνδόηεζε: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ  ίδηνπο πφξνπο ηεο ΔΕΤΑΗ ΚΑ 15.05.2201  

(χδξεπζε)  θαη ΚΑ 15.06.2201 (απνρέηεπζε)  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΕΤΑΗ κε εγθεθξηκέλε 

πίζησζε 1.000,00€ & 10.000,00 €  αληίζηνηρα γηα ην 2022. 

 

                                                                     Ηξάθιεην 23/1/2023 

                                                                     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηεο   

                                                                                   Γ.Δ.Τ.Α.Η. 

                                  

 

                                                                              Γ. ΒΟΤΡΔΞΑΚΗ  

 

Να δεκνζηεπηεί ζηηο  εθεκεξίδεο 

1. ΠΑΣΡΙ  

2. ΝΕΑ ΚΡΗΣΗ 
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