
                                                                                             

 

 

                                                                                           ΑΔΑ: 655ΙΟΛΖΛ-20Α 
 Αρ.Πρωτ:  6427/06-11-2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 

  ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

& ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2019’ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
83.950,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 
24%) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
Ιδίοι Πόροι 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης - Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ((Μακρυγιάννη 15Α, 57001, 
Θέρμη, NUTS EL 522), προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει τιμής, 
για την ανάθεση της Υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» (CPV : 50511000-0), με προϋπολογισμό 83.950,00 € , 
χωρίς Φ.Π.Α. 24% , ή 104.098,00 € με Φ.Π.Α. 24%.  
Τα κριτήρια βάσει των οποίων προκύπτει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής , αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της Υπηρεσίας . 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων και 
αντλιοστασίων της ΔΕ Θέρμης, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της συνεχούς 
λειτουργίας τους και να απαιτείται η αποκατάσταση των σχετικών βλαβών στην ύδρευση των 
οικισμών της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης , για δώδεκα ( 12 ) ημερολογιακούς μήνες , από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 
 
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, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ , www.deya-thermis.gr. 
 

Η διακήρυξη  της υπηρεσίας έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αντίστοιχο 
υπόδειγμα , για κάτω των ορίων . 
 

Όλες οι επικοινωνίες, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών 
πληροφοριών , υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , με όρους 
και τρόπους που καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της υπηρεσίας. 
 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 – 460630 – 460540, FAX επικοινωνίας 23210 – 460531 , 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : κος Κωνσταντινίδης Πέτρος . 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορών  ορίζεται  η   03–12– 
2019 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14 : 30 μ.μ. 

 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09 –12 – 2019, 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




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 . 
 
 

Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας , την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια , καθώς και την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του , οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της υπηρεσίας . 
 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται 
στο ύψος του 2% του Προϋπολογισμού Μελέτης προ Φ.Π.Α. 24% , δηλαδή στο ποσό των χιλίων 
εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (1.679,00 €) , με ισχύ τουλάχιστο δώδεκα ( 12 ) μήνες και 
τριάντα ( 30 ) ημέρες , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι δώδεκα ( 12 ) μήνες. 
Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΘ . 
 

ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 
 
 
 

                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΘ 
 
 

                                                                                                                                     Ζελιλίδης Δαμιανός 
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