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ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η Δημοτικη  Επιχει ρηση Ύδρευσης–Αποχε τευσης Θη ρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), προκηρυ σσει συνοπτικο  
διαγωνισμο  για την ανα θεση του ε ργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», με συνολικη  δαπα νη 
πρου πολογισμου  μελε της με ΓΕ+ΟΕ και απρο βλεπτα  59.911,55 ευρώ. 

Το ε ργο συντι θεται απο  την παρακα τω κατηγορι α εργασιω ν: 

- Κατηγορι α Υδραυλικά Έργα: 44.150,00 ευρώ (δαπα νη εργασιω ν) 

- Γενικα  Έξοδα και Όφελος Εργολα βου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): 7. 947,00 ευρώ  

- Απρόβλεπτα: 7.814,55 ευρώ 

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

Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να λα βουν γνω ση των τευχω ν και εγγρα φων της συ μβασης στα γραφει α 
της αναθε τουσας αρχη ς (Τεχνικη  Υπηρεσι α) κατα  τις εργα σιμες ημε ρες και ω ρες. 

Η διακη ρυξη του ε ργου ε χει συνταχθει  συ μφωνα με το εγκεκριμε νο υπο δειγμα απο  την Ενιαι α 
Ανεξα ρτητη Αρχη  Δημοσι ων Συμβα σεων. Πληροφορι ες: Νικο λαος Μα ινας, τηλ: 22860 25393-4 / fax: 
22860 25898. 

Ο διαγωνισμο ς θα διεξαχθει  30/10/2019 και ω ρα 10:00 π.μ. (ω ρα λη ξης υποβολη ς των προσφορω ν), 
στα γραφει α της Δημοτικη ς Επιχει ρησης Ύδρευσης – Αποχε τευσης Θη ρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), Πλατει α 
Σαρπα κη – Φηρα  Θη ρας.  

Η διαδικασι α υποβολη ς των προσφορω ν γι νεται συ μφωνα με το α ρθρο 3 της Διακη ρυξης.  

Η οικονομικη  προσφορα  των διαγωνιζομε νων θα συνταχθει  και υποβληθει  συ μφωνα με τα οριζο μενα 
στο α ρθρο 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016 για το συ στημα «με επιμε ρους ποσοστα  ε κπτωσης για κα θε 
ομα δα τιμω ν ομοειδω ν εργασιω ν του τιμολογι ου και του πρου πολογισμου », με συμπλη ρωση του 
εντυ που που περιλαμβα νεται στα ε γγραφα της συ μβασης που χορηγου νται απο  την αναθε τουσα αρχη . 

Στον διαγωνισμο  δικαι ωμα συμμετοχη ς ε χουν φυσικα  η  νομικα  προ σωπα, η  ενω σεις αυτω ν που 
δραστηριοποιου νται στην εκτε λεση Υδραυλικω ν Δημοσι ων Έργων συ μφωνα με τους ειδικο τερους 
ο ρους της διακη ρυξης. 

Για τη συμμετοχη  στο διαγωνισμο  απαιτει ται η κατα θεση εγγυητικη ς επιστολη ς υ ψους 1.198,23 ευρώ 
και ισχυ  τουλα χιστον κατα  τρια ντα (30) ημε ρες μεγαλυ τερη απο  τον χρο νο λη ξης ισχυ ος των 
προσφορω ν. Ο χρο νος ισχυ ος των προσφορω ν ει ναι έξι (6) μήνες απο  την ημερομηνι α λη ξης της 
προθεσμι ας υποβολη ς των προσφορω ν.  

Ο χρο νος εκτε λεσης του ε ργου ορι ζεται σε δώδεκα (12) μήνες απο  την υπογραφη  της συ μβασης 
ανα θεσης. Οι εργασι ες κατασκευη ς των αναμονω ν και της αντικατα στασης των υφιστα μενων  
συνδε σεων υ δρευσης θα εκτελου νται τμηματικα , συ μφωνα με τις οδηγι ες της τεχνικη ς Υπηρεσι ας της 
Δ.Ε.Υ.Α. Δη μου Θη ρας και εντο ς αποκλειστικη ς προθεσμι ας επτά (7) ημερών απο  σχετικη  ε γγραφη 
εντολη  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

Το ε ργο χρηματοδοτει ται απο  την Δ.Ε.Υ.Α. Θη ρας.  

Δεν προβλε πεται η χορη γηση Προκαταβολη ς. 

ΑΔΑ: ΨΜ31ΟΕΨΠ-Φ0Κ



Το αποτε λεσμα της δημοπρασι ας θα εγκριθει  απο  την Προι σταμε νη Αρχη  της Δημοτικη ς Επιχει ρησης 
Ύδρευσης – Αποχε τευσης Θη ρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Τα ε ξοδα δημοσι ευσης της Διακη ρυξης βαρυ νουν τον 
Ανα δοχο του Έργου. 
 

Θη ρα 17/10/2019 
Ο Προ εδρος  

της Δ.Ε.Υ.Α. Θη ρας 
 
 

Εμμανουη λ Ορφανο ς 
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