
 

    

     

ΜΕΤΡΟ 19 : «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/ LEADER» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Ασβεστοχώρι, 15/04/2021 
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Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 
Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη 
Τ. 2310 359 775 • F. 2310 359 776 
Ε-mail: info@deyaph.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας Χορτιάτη (Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη), προκηρύσσει ανοιχτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 
180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή  223.200,00€ με Φ.Π.Α. 24% για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗμοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Προσφέρεται ελεύθερη, 
πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ» της πύλης www.promitheus.gov  και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Πυλαίας - Χορτιάτη 
www.deyaph.gr. 

3. Πληροφορίες: Τηλ: 2310359775, Φαξ: 2310359776, e-mail: seitaridis@deyaph.gr, Σεϊταρίδης Θωμάς 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η:  

Παρασκευή 07/05/2021 και ώρα 10:30 π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται ορίζεται η:  

Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:30 π.μ 
 

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Ωστόσο, σε περίπτωση που η σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση 
οικονομικών φορέων, απαιτείται από αυτή να περιβληθεί συγκεκριμένη  νομική μορφή.  
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Σελίδα 2 

5.2 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 254 § 5 του Ν.4412/2016). 
5.3 Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι να ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, να 
είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία  επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, να πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές 
προϋποθέσεις, να διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο 
ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

6. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων (300) ημερών  
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.600,00€ και ισχύ τουλάχιστον 
τριακοσίων τριάντα (330) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD – LEADER” με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ψ3Δ5ΟΕΥΞ-Ε76




		2021-04-15T10:21:18+0300
	Athens




