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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ, προκηρύςςει 
ανοιχτό υνοπτικό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη του ϋργου «Αςφαλτοςτρώςεισ- 
αποκαταςτϊςεισ τομών ύδρευςησ και αποχϋτευςησ ςτην πόλη τησ Ορεςτιϊδασ και ςτον 
οικιςμό Πύργο του δόμου Ορεςτιϊδασ», με προώπολογιςμό 55.040,32 Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.).  
Εύναι δυνατό η με ηλεκτρονικό μϋςο ελεύθερη, ϊμεςη, πλόρησ και δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρόςβαςη των ενδιαφερομϋνων ςτη διακόρυξη και ςτα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 
ςτην ιςτοςελύδα τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο., www.deyao.gr ό ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτη 
διακόρυξη ςτην ϋδρα τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. Αγύων Θεοδώρων 202, 68200 Ορεςτιϊδα. ε κϊθε 
περύπτωςη  για να υποβϊλουν προςφορϊ οι ενδιαφερόμενοι, θα πρϋπει να 
προμηθευτούν δωρεϊν το ϋντυπο τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, που φϋρει τη ςφραγύδα 
τησ ΔΕΤΑΟ από τα κεντρικϊ γραφεύα τησ ΔΕΤΑΟ μϋχρι και την προηγούμενη εργϊςιμη 
του διαγωνιςμού. 
Πληροφορύεσ ςτο τηλϋφωνο 2552023474, FAX επικοινωνύασ 2552081422, αρμόδιοσ 
υπϊλληλοσ για επικοινωνύα κ. Μύντζιασ Αναςτϊςιοσ. 
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςτισ 18 - 04 -2019, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:00 π.μ., (ώρα 
λόξησ επύδοςησ προςφορών), με το ςύςτημα υποβολόσ προςφορών να εύναι αυτό με 
επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ κατϊ ομϊδεσ ομοειδών εργαςιών, του ϊρθρου 95 παρ. 2 α 
του Ν.4412/16. 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που εύναι εγκατεςτημϋνα 
ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό 
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 
υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα 
διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 
5. Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςε 1.100,81 ευρώ. Ο χρόνοσ ιςχύοσ 
των προςφορών εύναι εννϋα (6) μόνεσ.  
6. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από Ιδύουσ πόρουσ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. (κωδικόσ προώπολογιςμού: 
15-91-0022). 
7. Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από το Δ.. τησ ΔΕΤΑΟ. 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ  Δ..       

                                                          ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
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