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            Θήρα : 17-03-2021 
                  Αρ. Πρωτ. : 1476/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης–Αποχέτευσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), προκηρύσσει συνοπτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα  
60.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από την παρακάτω κατηγορία εργασιών: 

- Κατηγορία Οικοδομικά Έργα: 44.188,80 ευρώ (δαπάνη εργασιών) 

- Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): 7.953,98 ευρώ  

- Απρόβλεπτα: 7.821,42 ευρώ 

- Πρόβλεψη Αναθεώρησης : 35,80 ευρώ 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν δαπάνη αναπαραγωγής τους που 
ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 
αναπαραγωγή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών και εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής (Τεχνική Υπηρεσία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο υπόδειγμα από την Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες: Νικόλαος Μάινας, τηλ: 22860 25393-4 / fax: 
22860 25898. 

Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Δ .Ε.Υ.Α.Θ.: Κωδικός 
Προϋπολογισμού 2021: Κ.Α.: 15.01.21.3087 και CPV: 45240000-1 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 30/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών), στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), 
Πλατεία Σαρπάκη – Φηρά Θήρας.  

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.  

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016 για το σύστημα «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 
ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού», με συμπλήρωση του 
εντύπου που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης που χορηγούνται από την αναθέτουσα 

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: 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

4 / 2021 
 

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 
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αρχή. 

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση Υδραυλικών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους της διακήρυξης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00 
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από τον χρόνο λήξης ισχύος των 
προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
ανάθεσης.  

Το έργο χρηματοδοτείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.  

Δεν προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης βαρύνουν τον 
Ανάδοχο του Έργου. 
 
 
 

Θήρα, Μάρτιος 2021 
 

Ο Πρόεδρος  
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 

 
 

Εμμανουήλ Ορφανός 
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