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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου  Τ.Κ. 844 00                         

Πληροφορίες: Γκουρογιάννης Νικόλαος 

Τηλ: 22840-25300 

Fax: 22840-25284 

E-mail: info@deya-parou.gr 
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 

  Πάρος,  20/02/2020 
Αρ. Πρωτ. 418 

 

ΠΡΟΣ:      ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

                                                                                 1) «Κυκλαδική» 

                                                                                 2) «Κοινή Γνώμη» 

                                                                                 3) «Ο Λόγος των Κυκλάδων» 

                                         

Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 

έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΡΥΟΥ» (CPV: 45240000-1) προϋπολογισμού 

275.000,00  Ευρώ.  

Το έργο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 και υπόχρεος για την κα-

ταβολή του Φ.Π.Α. είναι ο κύριος του έργου , δηλαδή η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Πάρου. 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου 

Ταχυδρομική Δ/νση: Κουνάδος, Παροικιά, Παλαιά οδός Παροικιά – Νάουσα, T.K. 84400 NUTS:EL422  

τηλ. 2284025300 fax. 2284025284 email: info@deya-parou.gr. 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γκουρογιάννης Νικόλαος, τηλ. 2284025300 fax.2284025284 

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, με 

συστημικό αριθμό 88034 καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα: www.deya-parou.gr. 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Με το παρόν έργο θα αντικατασταθεί το υπάρχον εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Δρυού. 
Θα τοποθετηθεί ένας αγωγός ο οποίος θα τροφοδοτεί την δεξαμενή «Τζάνε» από τις γεωτρήσεις του Αγίου 

Ιωάννη και «Μουγγού», επιτυγχάνοντας έτσι τη βέλτιστη αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του νότιου τμή-
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ματος του νησιού. Επίσης, θα τοποθετηθεί νέος αγωγός μεταφοράς, ο οποίος θα συνδέει τη δεξαμενή «Τζάνε» με 
τη δεξαμενή «Νικολάρα». Επιπλέον, θα κατασκευαστεί νέος αγωγός διανομής, ο οποίος θα εξυπηρετεί την συνε-
χώς αναπτυσσόμενη περιοχή πάνω από τον οικισμό Δρυό και θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο προς Πυργάκι 
και Άσπρο Χωριό. Τέλος, θα τοποθετηθεί νέος αγωγός ύδρευσης του Δρυού, ο οποίος θα διέρχεται από δημοτι-
κές οδούς, λύνοντας τα  προβλήματα που προκύπτουν λόγω συχνών βλαβών του υπάρχοντος αγωγού αλλά και 
του γεγονότος ότι ο υπάρχων αγωγός διέρχεται μέσα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες.    

Συγκεκριμένα, όσοι αγωγοί ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαδρομή  θα τοποθετηθούν στο ίδιο σκάμμα, 
όσο το δυνατόν στην άκρη της οδού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες στο οδόστρωμα αλλά και τα προβλή-
ματα που δημιουργούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων διότι δεν υπάρχει παρακαμπτήρια οδός στην οποία 
να διοχετευθεί η κίνηση των οχημάτων. Όλοι οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο και θα 
είναι διαμέτρου Φ110 ή Φ160 ανάλογα τη μελέτη και αντοχής 16 ατμοσφαιρών. 

 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 275.000,00 Ευρώ. 

 

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες  από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

5.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π, στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ που είναι εγκατεστημένοι 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 
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. 
 

6.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.500,00   

ευρώ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής 

των προσφορών. 

 

7.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρ οσ-

φορά μόνο βάσει τιμής. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 

ομάδες τιμών του άρθρου 95 παρ.2α του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 

προσφορών. 

 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Ορίζεται η  11η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.    

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου, ημέρα Τετάρ-

τη και ώρα 11:00π.μ. 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προ-

καταβολής στον Ανάδοχο. 

11. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το  Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑ.  

           Πάρος, 20/02/2020 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Πούλιος Γεώργιος 
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