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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
του έργου: 

 

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  

 

CPV 45240000-1 

 

 
H  ΔΕΥΑ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύσσει ότι την 7

η 
του μήνα Φλεβάρη του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».  
 
Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού υδραγωγείου της Κοινότητας του Διμηνιού, 
καθώς και τμημάτων στην Παραλιακή Ζώνη του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και την κατασκευή δύο (2) νέων 
δεξαμενών κεφαλής. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14

η
 Φεβρουαρίου 2022, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   ή  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων . Ο προϋπολογισμός του 
δημοπρατούμενου έργου, με βάση την αριθ. 15/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 
9.350.000,00 ΕΥΡΩ (με 0% Φ.Π.Α.). 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

 
στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyasik.gr, αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον 
συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ» (Α/Α 186521). 
Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον έχουν ζητηθεί 
έγκαιρα, ήτοι έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, το αργότερο στις 01/02/2022. 
 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), 
άνω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 10-06-2021. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία έργου των  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   ή  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε : 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000,00) ευρώ. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα  ΔΕΚΑ 
ΤΡΙΩΝ (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣEΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 
 
Το έργο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 
χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε 
ποσοστό 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω αναπτυξιακού δανείου που 
χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που συνομολογείται μεταξύ του ΤΠΔ και της ΔΕΥΑ 
Σικυωνίων και αποπληρώνεται από πόρους του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ. 
 
Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 520/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009848918 και ΑΔΑ: Ω17ΜΟΕΚΠ-Ζ3Ν) απόφαση για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 9.350.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.00.00.0226 του 
προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ έτους 2021. 
 
Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31-12-2021 ημέρα 
Παρασκευή και δημοσιεύτηκε στις 5-1-2022 (2022/S 003-005167). 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΔΕΥΑ Σικυωνίων. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, στο 
Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Εθνικής Αντίστασης 29 Τ.Κ. 20200, αρμόδιοι υπάλληλοι Νίκας Παναγιώτης, 
Χρυσικός Βλάσιος (τηλ.: +30 2742026490), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 
 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σικυωνίων 

 
 

Φιακάς Ι. Παναγιώτης 
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