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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΔΡΕΤΗ» 

 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ δηαθεξχζζεη φηη ζηηο  27 Δεκεμβπίος 2016, ημέπα Σπίηη, 

ώπα 10:00 (ώπα λήξηρ επίδοζηρ ηων πποζθοπών). ζα δηεμαρζεί ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ην έξγν κε ηίηιν «Καηαζκεςή Δεξαμενήρ Ύδπεςζηρ» ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζ. 15/2016 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ηθπσλίσλ, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο 58.000,00 € (σωπίρ Φ.Π.Α.) θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ησλ άξζξσλ 

80-110 ηνπ Ν. 3669/2008, ηνπ Ν.4281/2014, ηνπ Ν. 4278/2014, ηνπ Ν. 4270/2014, ηνπ Ν.4250/2014, ηνπ 

Ν. 4129/2013, ηνπ Ν.4013/2011, ηνπ Ν.3861/2010, (Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ π.δ 113/2010,ηνπ 

Ν.3315/2005 θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 

θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ κε ην πνζφ ησλ 58.000,00 € κε Κ.Α. 

15.00.00.0191 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2016 θαη ηίηιν «Καηαζκεςή Δεξαμενήρ Ύδπεςζηρ». 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ, 
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( Δζληθήο Αληηζηάζεσο 29, Σ.Κ.: 20 200, Κηάην). Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ή απφ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζηο 

Ππωηόκολλο ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. ικςωνίων και ππωηοκολλούνηαι μέσπι ηην παπαπάνω ημεπομηνία και 

ώπα.  

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεκνλσκέλα ή κέιε ελψζεσλ ηα 

νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηελ εκπνξία θαη ζηελ δηαθίλεζε ζρεηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία 

θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ. 255ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

   Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

απαηηείηαη  νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ 

ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Ε.ΕΠ ζηελ Α1 ηάξη και άνω, για έπγα καηηγοπίαρ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα Μηηπώα Πεπιθεπειακών Ενοηήηων γηα έξγα θαηεγνξίαο 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
 Σν δεκνπξαηνχκελν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία έξγσλ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ θαη αθνξά ηελ 

θαηαζθεπή δεμακελήο θαη ηνπ αληιηνζηαζίνπ  

  Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεπιρ(4) μήνερ. 

 Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο) ζα δεκνζηεπηεί ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα  

(http://www.deyasik.gr/), ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαζψο θαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 
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Οη ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα παξαιάβνπλ ηα ηεχρε ηεο κειέηεο θαη 

αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : Δζληθήο Αληηζηάζεσο 29, 

Κηάην, Σ.Κ. 20200, ηει 2742026490, fax 27420 29432 θ. Υξπζηθφο Βιάζηνο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.Δ.Τ.Α. ΙΚΤΩΝΙΩΝ 

 

 

 

ΠΤΡΙΓΩΝ Π. ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ 
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