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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
« ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
            
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι προβαίνει στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: 

«Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην οδό Σίνα του Δήμου 
Ιωαννιτών», σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 με την λήψη 
σφραγισμένων προσφορών. 

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν 6.050,00€, 
χωρίς ΦΠΑ. 

2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες. 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 

έργου από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ www.deyai.gr.   

4. Για την συμμετοχή στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι 

την 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Γενικό 
Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, στην έδρα της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: 

8ης Μεραρχίας 3-5, Τ.Κ. 45445, στο κτίριο της Ριζαρείου Πολιτείας. 
Το σύστημα υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 § 2(α) του Ν. 4412/2016 και 

ειδικότερα, σύμφωνα με την περίπτωση των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και 

του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό (%), με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση 
μεταξύ τους. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  
α)ημεδαποί μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο 

Μ.Ε.ΕΠ., οι οποίοι καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή στα 
Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,   

β)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εφόσον καλύπτουν τους όρους της 
πρόσκλησης. 

6. Δικαιολογητικά συμμετοχής:  
 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου).  
 Πιστοποιητικά φορολογικής κ ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, το οποίο  
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 

http://www.deyai.gr/


οικονομικού φορέα όπως επίσης και πιστοποιητικό ότι δεν έχει 

τεθεί υπό εκκαθάριση, το οποίο εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ. 
 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση από το Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω, για έργα 

κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ή την Βεβαίωση Εγγραφής στα 
Νομαρχιακά Μητρώα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα αναφέρονται οι ασφαλιστικούς φορείς στους 
οποίους υποχρεούται ο υποψήφιος να καταβάλλει την 

κοινωνική ασφάλιση (κύρια και επικουρική), τόσο για τους 
εργοδότες, όσο και για το απασχολούμενο στην εταιρεία 

προσωπικό. 
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

πρόσκλησης, των όρων της Τεχνικής Έκθεσης καθώς και των 
Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό εκτέλεση εργασιών και 

τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
7. Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 
8. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου, θα απαιτηθεί η 

κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας 

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΙ.  
Το αποτέλεσμα των προσφορών θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ. 
 

Ιωάννινα,  23 Οκτωβρίου 2020 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ  

 

 
 

 
 

Αριστείδης Μπαρτζώκας  
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