
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                            Τρίκαλα,  4/11/2022                                             
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ                                          Αριθ. Πρωτ.  3736 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 
Οδ. Ασκληπιού 35 – Τρίκαλα 
Τηλ 24310-76711-2  
Πληροφ. κα Σωτηρία Μακροστέργιου 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ), διακηρύσσει ότι 
θα διενεργηθεί  δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 37 του Ν. 4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου: «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.000ΕΥΡΩ  
πλέον Φ.Π.Α. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 15/11/2022 και ώρα 08:00 
και καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 22/11/2022 και ώρα 14:00.  
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα Α2 Τάξης και άνω στην κατηγορία 
των Υδραυλικών εργασιών  που είναι εγκατεστημένα: 
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. 
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 εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού 
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι  3.000ΕΥΡΩ, πρέπει δε να απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Τρικάλων. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/11/2022   η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 
14/11/2022.  
Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
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 "193600" καθώς και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής www.deyat.gr. 
 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ 

 

ΒΑΪΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 

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