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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Κ. ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

 

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει 

ανοιχτό διαγωνισμό µέσω Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Κ. ΚΡΑΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (CPV : 30% 45231300-8, 20% 44161200-8, 25% 45247270-3 και 25% 

45248000-7) µε προϋπολογισμό: 215.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).  

  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

1. ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 49.635,50€, 

2. ΟΜΑΔΑ 2: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΒΑΛΒΙΔΕΣ: 28.335,00€, 

3. ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 38.812,92€ 

4. ΟΜΑΔΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 40.600,00€ 

5. Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%: 28.329,02€  

6. Απρόβλεπτα 15%: 27.856,87 

7. Αναθεώρηση: 1.430,69€ 

 

  Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 

www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το την ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

υπόδειγμα. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 4
η
  

Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. 

  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι µε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα 

εργασιών σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 

   

Έργο: 

 

«ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Κ. ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

 

Αριθ.πρωτ.5872/05-12-2018 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Τεχνική Υπηρεσία 

 Προϋπολογισμός: 215.000,00€ 
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07-01-2019 και 

ώρα 12:00 π.μ.   

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

δραστηριοποιούνται σε έργα: 

1η Περίπτωση:  

• Α2 και άνω Τάξη Πτυχίου στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων ή Α1 και άνω για κοινοπραξίες 

κατηγορίας Υδραυλικών έργων  και Α1 και άνω Τάξη Πτυχίου στην κατηγορία Οικοδομικών 

Έργων ή Α1 και άνω για κοινοπραξίες κατηγορίας Οικοδομικών Έργων  και  Α1 άνω Τάξη Πτυχίου 

στην κατηγορία Η/Μ  Έργων ή Α1 και άνω για κοινοπραξίες κατηγορίας Η/Μ Έργων  

Ή 

2η Περίπτωση:  

• Α1 και άνω Τάξη Πτυχίου στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων ή Α1 και άνω για κοινοπραξίες 

κατηγορίας Οικοδομικών Έργων  και  Α2 άνω Τάξη Πτυχίου στην κατηγορία Η/Μ  Έργων ή Α2 και 

άνω για κοινοπραξίες κατηγορίας Η/Μ Έργων  

και 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 Σ∆Σ, 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 Συμφωνία, 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 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). 

 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ. 
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  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.300,00ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον εννέα 

(9) μηνών και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών θα είναι για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

  Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

  Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

της Περιφέρειας Κρήτης. 

  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου. 

  Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική 

Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (τηλέφωνα επικοινωνίας 28970 23325 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

Μάλια    05-12-2018 

Ο Πρόεδρος 

της Δ.Ε.Υ.Α.ΧΕΡΣΟΝΉΣΟΥ 

 

Ιωάννης Ρουσάκης 
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