
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   Ναύπλιο, 2-12-2020  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ   Αρ. Πρωτ.: 2276 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ» , προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 179/2020 απόφαση 

του Δ.Σ. 

•Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Ν) 

Οδός 25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο, 21100 

τηλ.: 27520-28976, 24167  

FAX: 27520-99461  

e-mail: deyanafpliou@yahoo.gr 

Ιστοσελίδα: www.deyan.gr 

Πρόσβαση στα τεύχη: To πλήρες τεύχος της Διακήρυξης, καθώς και τα λοιπά τεύχη 

Δημοπράτησης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, http://www.promitheus.gov.gr καθώς και της ιστοσελίδας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν, www.deyan.gr. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

τευχών στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κωδικός CPV: {44130000-0 Αποχετευτικοί Αγωγοί} . 

Περιγραφή σύμβασης: Ολοκλήρωση κατασκευής εσωτερικού δικτύου λυμάτων στο Δ.Δ. 

Αγ. Τριάδος Ναυπλίου. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. • 

Χρόνος εκτέλεσης σύμβασης: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 

δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. • 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα και κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην 2η τάξη και άνω για 

έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α2 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και οι προσφέροντες όπως αναφέρονται στα 

άρθρα 23.4(β) και (γ) της Διακήρυξης .  

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του διαγωνισμού και 

όχι τμήμα αυτού. 
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•Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών είναι η 4η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μετά την 

παρέλευση της οποίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

•Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες. 

•Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

•Εγγυητική συμμετοχής: Είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ (23.000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 

15 της Διακήρυξης. 

•Χρηματοδότηση: Η πίστωση για τη σύμβαση προέρχεται από το πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών , (ΚΩΔ.: 15.94.010)  

Ενστάσεις: Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης. 

•Αποστολή της προκήρυξης: 

- Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007764968    2020-12-03. 

- Επίσης, η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και 

αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» . 

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

Γεώργιος Καχριμάνης 
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