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«ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
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105.000€ ( Φ.Π.Α. 0%),    
 Ίδιοι  Πόροι 
 

 Αρ. Πρωτ. :  1036/ 11-03-2020 

 
ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Μακρυγιάννη 15Α, 57001, Θέρμη, 
NUTS EL 522, τηλ. 2310-460530-460539-460553, φαξ: 2310-460531, e-mail: 
deyak@thermi.gov.gr, πληροφορίες Θεοδώρα Πασιά & Πασχαλίδου Παρθένα),  προκηρύσσει 
Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ» (CPV:  45262422-5), προϋπολογισμού 
105.000,00 Ευρώ (Φ.Π.Α. μηδέν (0) ευρώ). 

Το  έργο θα εκτελεστεί  στα υπ’ αριθμ. 1435 και 990 αγροτεμάχια Δ.Δ. Θέρμης Δ. Θέρμης, και αφορά την   
ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων για υδρευτική χρήση.  

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει προϋπολογιστεί στους τρεις (3) μήνες από την μέρα υπογραφής της 
σύμβασης.    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και άνω (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 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. 
 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 2.100,00€. 

 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, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deya-
thermis.gr) 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr, 
και 

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/04/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. 
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 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/04/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

   Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα έξι (6) µηνών, 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα 
γίνουν αποδεκτές. 

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 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. 

 Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα µε τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και µε µόνο κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει  τιμής.  

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ∆ΕΥΑ Θέρμης. 

 Προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων του αναθέτοντα φορέα υποβάλλονται σύμφωνα µε το άρθρο 4.3 της 
Διακήρυξης. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ίδιων  Πόρων. 
 

ΘΕΡΜΗ -  11/ 03/ 2020 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 
 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ 
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