
  

 
Ν.Επιβάτες, 17/05/2022 

Αρ. Πρωτ.: 1913 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ)  
 

Τίτλος: «Επισκευή βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Επανομής» 
Προϋπολογισμός: 100.000,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  
ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ»  

CPV 50800000-3 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου των εργασιών με τίτλο:  «Επισκευή βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. 
Επανομής» (CPV 50800000-3), προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της παρούσας. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997567931 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 1 
Πόλη Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 57019 
Τηλέφωνο 23920 25005/76320 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) deya@deyath.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.thermaikos.gr/ 

 
2. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. 
ΕΠΑΝΟΜΗΣ, όπως ακριβώς περιγράφεται στην υπ’ αριθμόν 05/2022 Μελέτη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον 
ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50800000-3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 80.645,16 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%).  Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης, με το δικαίωμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να ανανεώσει μονομερώς έως και έξι (6) μήνες τη σύμβαση 
εφόσον δεν έχει απορροφήσει το συμβατικό ποσόν. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της υπ’αριθμόν πρωτ.: 1912/17.05.2022 διακήρυξης.  
 
3. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.thermaikos.gr καθώς και στη 
δικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών της 
παρούσας.  
 
4. Εναλλακτικές προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της 
παρούσας Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του 
Προϋπολογισμού και όχι σε επιμέρους τμήματα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
5. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.600,00 ευρώ (χίλια εξακόσια 
ευρώ).  
 
 

ΑΔΑ: 9Γ1ΝΟΡ0Ζ-ΝΡΓ



  

6. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών, εφόσον η προσφορά πληροί την τεχνική περιγραφή – ειδική συγγραφή και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
7. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
είναι η 02/06/2022 και ώρα 11.00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 
  
8. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ως εξής: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τετάρτη 08/06/2022 και ώρα 11.00 π.μ.  
 
9. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης 
Θερμαϊκού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. : 04.62.07.0130 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.: 
1193/29.03.2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010280309, ΑΔΑ Ψ33ΚΟΡ0Ζ-ΣΜΡ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
για το οικονομικό έτος 2022. 
 
 
 
       
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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