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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια με τίτλο «Σωλήνες για Αντικατάσταση Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης της 

πόλης του Κιάτου» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

 Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς  (PE 100) με 

συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, (CPV: 44164200-9) και συγκεκριμένα: 

I. ονομ. διαμέτρου  DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm, ποσότητας 500,00 μ. και 

II. ονομ. διαμέτρου  DN 250mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm, ποσότητας 1.600,00 μ 

 

συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%). 

 Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ανωτέρω ποσοτήτων. Προσφορά η οποία θα 

δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ και με Κωδικό 

ΣΑΕ 055 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 26.06.00.0002 των εξόδων του προϋπολογισμού της 

Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων του οικονομικού έτους 2018.  

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σικυωνίων , οδός  

Εθνικής Αντιστάσεως 29 , την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 , ώρα 10:00. (ημερομηνία και 

χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη από τα γραφεία της Τ.Υ της ΔΕΥΑ 

Σικυωνίων, μέχρι και την 05η/04/2018, ημέρα Πέμπτη, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια 

για την αναπαραγωγή τους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2742026490 και FAX: 2742029432, 

αρμόδιος υπάλληλος Χρυσικός Βλάσιος 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και 

διάθεση των υπό προμήθεια ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο. Δεν απαιτείται 
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απόδειξη Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητα.  

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1 %) επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός 

Φ.Π.Α, ήτοι εξακοσίων ευρώ (600,00 €) 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πέντε(5) μήνες από την υπογραφή της. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, στην περιοχή της Δ.Ε. Σικυωνίων (Κωδικός NUTS: EL652) 

και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.  Στην περίπτωση, κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, που θα απαιτηθεί η παράδοση του  συνόλου 

των υπό προμήθεια υλικών εντός σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών , ο ανάδοχος 

πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει της απαιτήσεως αυτής. 

Τα έντυπα του διαγωνισμού αναρτώνται και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.deyasik.gr  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ(Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας, 20 200) 

 

 

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων 

 

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 
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