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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 
Α.Π.  2602/13-04-2021 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

 
ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER»,  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CCLD/LEADER)»,  

ΔΡΑΣΗ 19.2.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»,  
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 
εντός οικισμού κτλ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

δημόσια κτίρια»  
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

 «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Βιολογικό Καθαρισμό Φλώρινας» 

 

 
Ο Δικαιούχος Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 
διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία Δημοπρασία, που θα 
διενεργηθεί την 18/05/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
264 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την Προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Βιολογικό Καθαρισμό Φλώρινας».  
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0016049642 και πρόκειται για το έργο με τίτλο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Βιολογικό Καθαρισμό Φλώρινας». 
Η προμήθεια : «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Βιολογικό Καθαρισμό 
Φλώρινας», με βάση τη μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 70/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (ΑΔΑ : 
6ΜΣ0ΟΕΕΖ-259), ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00)  ΕΥΡΩ 
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(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 
(334.800,00) ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09331200-0 «Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία». 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 
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. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (02) % επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση  δηλαδή ποσό πέντε χιλιάδες 
τετρακόσια (5.400,00) ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον επτά (07) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (06) μήνες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την 
Αναλυτική Διακήρυξη της Προμήθειας. 
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ανέρχεται σε οκτώ (08) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 
προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την 
ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.), αρμόδιος υπάλληλος Κεσίδης 
Νικόλαος (τηλ.: 2385029517, Φαξ: 2385024556), Γραφείο Προμηθειών Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δ.Ε.Υ.Α.Φ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 

 Φλώρινα, 13/04/2021 
Ο  Πρόεδρος Δ.Σ. (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

 
 

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης 
Δήμαρχος Φλώρινας 

 

 
 

 

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