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                            Αρ. Πρωτ. : 152/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η Δήμοτική  Επιχει ρήσή Ύδρευσής–Αποχε τευσής Θή ρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), προκήρυ σσει 
συνοπτικο  διαγωνισμο  για τήν ανα θεσή του ε ργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΘΗΡΑΣ (Μήκους 500μ)», με συνολική  δαπα νή πρου πολογισμου  μελε τής με ΓΕ+ΟΕ και 
απρο βλεπτα  42.300,00 ευρώ. 

Το ε ργο συντι θεται απο  τήν παρακα τω κατήγορι α εργασιω ν: 

- Κατήγορι α Υδραυλικά Έργα: 31.160 ευρώ (δαπα νή εργασιω ν) 

- Γενικα  Έξοδα και Όφελος Εργολα βου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): 5.608,80 ευρώ  

- Απρόβλεπτα: 5.515,32 ευρώ 

- Πρόβλεψη Αναθεώρησης : 15,88 ευρώ 

Για τήν παραλαβή  των τευχω ν οι ενδιαφερο μενοι καταβα λλουν δαπα νή αναπαραγωγή ς 
τους που ανε ρχεται σε δε κα (10) ευρω , εκτο ς αν ο ενδιαφερο μενος αναλα βει με δαπα νή 
και επιμε λεια  του τήν αναπαραγωγή . 

Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να λα βουν γνω σή των τευχω ν και εγγρα φων τής συ μβασής 
στα γραφει α τής αναθε τουσας αρχή ς (Τεχνική  Υπήρεσι α) κατα  τις εργα σιμες ήμε ρες και 
ω ρες. 

Η διακή ρυξή του ε ργου ε χει συνταχθει  συ μφωνα με το εγκεκριμε νο υπο δειγμα απο  τήν 
Ενιαι α Ανεξα ρτήτή Αρχή  Δήμοσι ων Συμβα σεων. Πλήροφορι ες: Νικο λαος Μα ινας, τήλ: 
22860 25393-4 / fax: 22860 25898. 

Οι δαπα νες τής παροχή ς υπήρεσιω ν χρήματοδοτου νται απο  ι διους πο ρους τής ΔΕΥΑΘ: 
Κωδικο ς Πρου πολογισμου  2021: Κ.Α.: 12.92.01.13 και CPV: 45240000-1 

Ο διαγωνισμο ς θα διεξαχθει  03/02/2021 ήμε ρα Τετάρτη και ω ρα 10:00 π.μ. (ω ρα λή ξής 
υποβολή ς των προσφορω ν), στα γραφει α τής Δήμοτική ς Επιχει ρήσής Ύδρευσής – 
Αποχε τευσής Θή ρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), Πλατει α Σαρπα κή – Φήρα  Θή ρας.  

Η διαδικασι α υποβολή ς των προσφορω ν γι νεται συ μφωνα με το α ρθρο 3 τής Διακή ρυξής.  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού 

Κυκλάδων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Φηρά - Θήρας 
Ταχ. Κωδ.  : 84700 
Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 22860-25393 / 4 
Fax  : 22860-25898 
Ε-mail  : 

deyathira@otenet.gr 

ΕΡΓΟ: 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΘΗΡΑΣ (Μήκους 500μ). 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

156 / 2020 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.300,00 € άνευ Φ.Π.Α. 
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Η οικονομική  προσφορα  των διαγωνιζομε νων θα συνταχθει  και υποβλήθει  συ μφωνα με 
τα οριζο μενα στο α ρθρο 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016 για το συ στήμα «με επιμε ρους 
ποσοστα  ε κπτωσής για κα θε ομα δα τιμω ν ομοειδω ν εργασιω ν του τιμολογι ου και του 
πρου πολογισμου », με συμπλή ρωσή του εντυ που που περιλαμβα νεται στα ε γγραφα τής 
συ μβασής που χορήγου νται απο  τήν αναθε τουσα αρχή . 

Στον διαγωνισμο  δικαι ωμα συμμετοχή ς ε χουν φυσικα  ή  νομικα  προ σωπα, ή  ενω σεις 
αυτω ν που δραστήριοποιου νται στήν εκτε λεσή Υδραυλικω ν Δήμοσι ων Έργων συ μφωνα 
με τους ειδικο τερους ο ρους τής διακή ρυξής. 

Για τή συμμετοχή  στο διαγωνισμο  απαιτει ται ή κατα θεσή εγγυήτική ς επιστολή ς υ ψους 
846,00 ευρώ και ισχυ  τουλα χιστον κατα  τρια ντα (30) ήμε ρες μεγαλυ τερή απο  τον χρο νο 
λή ξής ισχυ ος των προσφορω ν. Ο χρο νος ισχυ ος των προσφορω ν ει ναι έξι (6) μήνες απο  
τήν ήμερομήνι α λή ξής τής προθεσμι ας υποβολή ς των προσφορω ν.  

Ο χρο νος εκτε λεσής του ε ργου ορι ζεται σε εξήντα (60) ημέρες απο  τήν υπογραφή  τής 
συ μβασής ανα θεσής.  

Το ε ργο χρήματοδοτει ται απο  τήν Δ.Ε.Υ.Α. Θή ρας.  

Δεν προβλε πεται ή χορή γήσή Προκαταβολή ς. 

Το αποτε λεσμα τής δήμοπρασι ας θα εγκριθει  απο  τήν Προι σταμε νή Αρχή  τής Δήμοτική ς 
Επιχει ρήσής Ύδρευσής – Αποχε τευσής Θή ρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Τα ε ξοδα δήμοσι ευσής τής 
Διακή ρυξής βαρυ νουν τον Ανα δοχο του Έργου. 
 
 
 

Θή ρα, Ιανουα ριος 2020 
 

Ο Προ εδρος  
τής Δ.Ε.Υ.Α. Δή μου Θή ρας 

 
 

Εμμανουή λ Ορφανο ς 
 
 

 

ΑΔΑ: Ω2ΝΓΟΕΨΠ-43Π


		2021-01-20T16:17:14+0200
	Athens




