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                                        ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

                                        ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 Απ. Ππωη. 3445 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                            Πάπορ  06-11-2019 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΡΟΤ                                                                                                             

Ταρ. Γ/λζε: Παξνηθία Πάξνπ  Τ.Κ. 844 00                         

Πιεξνθνξίεο: Μαχξε Μαξία-Μαξνπζψ 

Τει: 22840-25300 

Fax: 22840-25284 

E-mail: info@deya-parou.gr 

 

 

 

 

                                                              ΠΡΟ:      ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ 

                                                                                 1) «Κςκλαδική» 

                                                                                 2) «Κοινή Γνώμη» 

                                                                                 3) «Ο Λόγορ ηων Κςκλάδων» 

                                         

                     

 

Θέμα: Δημοζίεςζη (1) μίαρ Πποκήπςξηρ Δημόζιαρ ύμβαζηρ  

Τα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

 

Τν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο έρεη σο εμήο: 

 

Αξ. Γηαθήξπμεο  126/2019 

 Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Υ.Α.Π.), δηελεξγεί 

αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πδξνθφξνπ νρήκαηνο » κε (CPV):  34133100-9  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξεο 

ηηκήο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 O πξνυπνινγηζκφο είλαη 148.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.  

  Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο κε εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο   

11/11/2019 εκέξα Δεςηέπα θαη ψξα 00:01 π.μ. θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ είλαη ε 25/11/2019 εκέξα Δεςηέπα θαη ψξα 14:00 μ.μ.. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη 
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ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

δειαδή ζηηο 29/11/2019 εκέξα Παπαζκεςή θαη ψξα  11:00 π.μ. 

  Η γιψζζα ζχληαμεο πξνζθνξψλ είλαη ε Διιεληθή. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην 

δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) 

κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά 

ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. Σηελ πεξίπησζε φκσο πνπ επηιεγεί σο αλάδνρνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα 

πξέπεη λα ζπζηήζεη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπξαμία κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. 

  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή 

κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Γεθηνί ζην δηαγσληζκφ γίλνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

πνπ απνδεδεηγκέλα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη έρνπλ ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο φκνηαο κε απηή 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 126/2019 κειέηε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Υ.Α.Π.). 

  Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ ίζνπ κε ην πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, 

άλεπ Φ.Π.Α., ήηνη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.400,00 

επξψ. 

  Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Γελ 

γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

 Η πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε εθαηφλ 

πελήληα (150) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο. Η παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη  

ζηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Π. πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κνπλάδνο Παξνηθία 

Πάξνπ. 

  Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα 

«ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ Ι» ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Βειηίσζε ησλ 

βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ θαη ηδίσο απηψλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ»  κε 

ηίηιν: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ, επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ησλ αθηψλ 

θνιχκβεζεο» σο εμήο: θαηά 75% απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδχζεσλ, θαηά 

25% απφ πφξνπο ηνπ Τ.Π. & Γαλείσλ.                               

 Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: Δμφθιεζε ηνπ 
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100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο. Η πιεξσκή ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Τνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.. 

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 81471 φπνπ 

θαη ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλήζεσλ, κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο. Δπίζεο, ην 

ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Υ.Α.Π.) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δηεχζπλζε www.deya-parou.gr φπνπ παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε. Ταρ. 

Γηεχζπλζε: Παξνηθία - Κνπλάδνο Τ.Κ. 844 00 Πάξνο, ηει.: 2284025300, fax: 2284025284, 

αξκφδηνο ππάιιεινο θα Μαχξε Μαξία-Μαξνπζψ. 

 

 

Ο Ππόεδπορ 

ηος Δ.. ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Π. 

 

 

Πούλιορ Γεώπγιορ 

 

Για ηην ακπίβεια ηος ανηιγπάθος 

 MARIA 
MAROUS
O MAVRI
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