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ΕΡΓΟ: 
 
 

Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας 
στην Τ.Κ. Γαρεφίου  του Δήμου Αλμωπίας 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΥΠΕΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ) 2001ΣΕ05500002 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:  
“ Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Γαρεφίου  του Δήμου Αλμωπίας ” 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με  προϋπολογισμό  29.271,85 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλμωπίας στην διεύθυνση www.dimosalmopias.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Κυρίου του έργου (ΔΕΥΑ Αλμωπίας) 
στην διεύθυνση www.deyaalmopias.gr  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23843 50252, FAX επικοινωνίας 23840 21226, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χριστοπούλου 
Μαρία 
Προθεσμία υποβολής των προσφορών: ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 8 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στη 
διεύθυνση "Δήμος Αλμωπίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πλ. Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ.58400, Αριδαία". 
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου 
Αλμωπίας. 
Ημερομηνία αποσφράγισης: ορίζεται η 11 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στη διεύθυνση "Δήμος Αλμωπίας, 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πλ. Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ.58400, Αριδαία". 
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 
4.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός 
και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους 
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ -
055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθ. 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ 
της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» με το ποσό των 36.300,00 € με τον Φ.Π.Α.  Το έργο 
περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Αλμωπίας με την ένδειξη Κ.Α. 11.02.01.40 με τίτλο 
«Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Γαρεφίου  του Δήμου Αλμωπίας» Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας. 
Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Αριδαία, 26/05/2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 
 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 



ΑΔΑ: ΩΚ1ΨΩΨΩ-ΔΗΚ
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