
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΛΑΡΙΣΑΣ    Δ.Ε.Υ.Α.Λ.    
ΤΕΡΜΑ  ΤΥΧΕΡΟΥ  
412  22  ΛΑΡΙΣΑ  

  
  
  

ΕΡΓΟ:  

  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ  &  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΤΗΣ    
ΔΕΥΑ    ΛΑΡΙΣΑΣ    2018-2019  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΔΕΥΑΛ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   378.200,00  €    (με  αναθεώρηση  &  ΦΠΑ)  

 
 ΑΔΑ: Ψ514ΟΡ8Δ-8ΙΔ                                                                   Α.Π. 3146  
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ         
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ ΤΙΜΗ  
 
 
1.   Η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης  Λάρισας  (ΔΕΥΑΛ) 

προκηρύσσει την µε ανοικτή διαδικασία µέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή του 
αναδόχου για  την κατασκευή του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2018-2019 , µε προϋπολογισµό 
378.200,00 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες 
που ανήκουν στην κατηγορία των  Έργων  Υδραυλικών µε προϋπολογισµό  
298.540,00 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).   
CPV 45259000-7                   NUTS EL612 LAΡΙΣΑ 

  
2.   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 (α/α συστήµατος: 81489) 
καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyal.gr. Το πλήρες κείµενο της Διακήρυξης 
δηµοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 687193 FAX επικοινωνίας  2410 687144, 
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία,  Αφέντης Αναστάσιος.   

    
3.   Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών ορίζεται η 13-5-2019, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.  
            Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
προσφορών ορίζεται η 17-5-2019, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00. 

4.   Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)  και η 
οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ήτοι µε επιµέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε οµάδα οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του 
προϋπολογισµού, σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό. 

 
5.   Δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 

δραστηριοποιούνται σε Δηµόσια Έργα  και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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 και 5 
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. 
 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης., 
 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 
4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 

  
6.     Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ύψους   
6.100,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) µηνών και τριάντα (30) ηµερών, 
µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εννέα (9) µήνες. 

  
7.   Το έργο χρηµατοδοτείται από το  ταµείο της ΔΕΥΑΛ. Κωδικοί Προϋπολογισµού      

15.16.0176 & 15.13.0265 ετών 2018 και 2019. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. 

 
8.   Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις 

(24) µήνες,  από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
  

9.   Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της 
λειτουργίας του υποσυστήµατος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
10.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Λάρισα 16 Απριλίου 2019 
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ 

 
                Θεόδωρος Καφφές 
 

  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
Να δηµοσιευτεί µία φορά σε µονόστηλο 
µε τα συνήθη ειδησεογραφικά στοιχεία 
χωρίς αραιώσεις το  αργότερο την 19-4-
2019 
ΛΑΡΙΣΑΣ (2 ηµερήσιες) 
1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
2) ΚΟΣΜΟΣ 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (1 εβδοµαδιαία) 
LARISSANET 
ΑΘΗΝΩΝ (1 γενικών ειδήσεων) 
 Ο ΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ (1 ειδική δηµοπρασιών) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 


