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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

1. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς - ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., 

βάσει της υπ’ αριθ. 15/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει Δημόσιο 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα 

γίνει ανά Τμήμα υλικών της μελέτης Μ1/2023 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 2023», προϋπολογισμού 63.340,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. ή 78.541,60 €, με Φ.Π.Α. 24%,, 

μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της.  

Η προμήθεια κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

44167000-8 «Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων» και συμπληρωματικά στους: 44163200-2 

«Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών», 42131291-2 «Συρταρωτές δικλείδες», 44423730-7 

«Πλαίσια φρεατίων επίσκεψης», 44423740-0 «Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης» και 

44316300-1 «Εσχάρες». 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26710 - 23064, e-mail: 

deyaarg@otenet.gr, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Στελλάτος Ανδρέας. 

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η: 

10/02/2023, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 15:00:00.    

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 

13/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00.  

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 

παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016. 
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4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

4.1.   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες με τη δημοπρατηθείσα προμήθεια και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

i.  σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

ii. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

iv. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4.2.   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

4.3.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς.   

5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και όρους που περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που 

ανέρχεται στο ύψος του 2% του συνολικού Προϋπολογισμού Μελέτης προ Φ.Π.Α. 24%, του 

Τμήματος/Τμημάτων που θα συμμετέχει ο κάθε προσφέρων, με ισχύ τουλάχιστον οκτώ (8) 

μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 

των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες. 

7. Η υπηρεσία  χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ .    

8. ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.   

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Σπαθής Σταύρος 
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