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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2020» 
 

 
Αρ. Πρωτ.  6860/29-09-2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2020»,  προϋπολογισμού 31.692,93 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.   

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Οδός: Σπηλιάδου 14 

Ταχ.Κωδ.: 53100 Φλώρινα 

Τηλ.: 2385024555-24606 

Telefax: 2385024556 

E-mail:  deyaf2@otenet.gr   

Κωδικός NUTS: GR 134 

Ιστοσελίδα : www.deyafl.gr   

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.deyafl.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση 

των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο Προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας, Βιολογικό 

Καθαρισμό – περιοχή Παλαιών Σφαγείων Φλώρινας, 53100 Φλώρινα, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 

τους. 

mailto:deyaf2@otenet.gr
http://www.deyafl.gr/
http://www.deyafl.gr/
ΑΔΑ: 6Τ7ΠΟΕΕΖ-ΞΚ3



3. Κωδικός CPV: 44160000-9 (Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά 

υλικά και συναφή είδη) 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR 134 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης και ειδικότερα σε 

υλικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) για το έτος 2020 

για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, 

συνδέσεων καταναλωτών με τα Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης και τις λοιπές ανάγκες  των 

Δικτύων αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. 

Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα τους Κ.Α. 25.05.00.000 και 25.05.01.000 και 

υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

 το Τμήμα Α, που αφορά στην προμήθεια υλικών, εξαρτημάτων και αναλώσιμων 

ύδρευσης για τις εργασίες συντήρησης των Δικτύων Ύδρευσης, συνδέσεων 

καταναλωτών με τα Δίκτυα Ύδρευσης και τις λοιπές ανάγκες των Δικτύων Ύδρευσης 

αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ. , με επιμέρους δαπάνη 14.519,93 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).  

 το Τμήμα Β, που αφορά στην προμήθεια υλικών, εξαρτημάτων και αναλώσιμων 

ύδρευσης για τις εργασίες επισκευής των Δικτύων Ύδρευσης αρμοδιότητας 

Δ.Ε.Υ.Α.Φ. , με επιμέρους δαπάνη 7.785,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 το Τμήμα Γ, που αφορά στην προμήθεια υλικών, εξαρτημάτων και αναλώσιμων 

αποχέτευσης για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των Δικτύων Αποχέτευσης, 

συνδέσεων καταναλωτών με τα Δίκτυα Αποχέτευσης και τις λοιπές ανάγκες των 

Δικτύων Αποχέτευσης αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους δαπάνη 9.388,00 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

7. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας και 

για έκαστο τμήμα, ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

1. 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.), 
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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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Όχι. 

11. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 

προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της 

υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., στο Βιολογικό Καθαρισμό – περιοχή Παλαιών 

Σφαγείων Φλώρινας, 53100 Φλώρινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη 

λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισμού. 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και βαρύνει τους Κ.Α. 25.05.00.000, Κ.Α. 25.05.01.000 και Κ.Α. 54.00.25.024 

του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2020 (υπ’ αριθ. 124/2020 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  με ΑΔΑΜ 20REQ007375263). 

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον του αναθέτοντα φορέα. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα 
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(10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 

μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντα φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 

μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  www.deyafl.gr. 

Φλώρινα, 29-09-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
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