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ΜΔΧ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (Δ..Η.ΓΗ..) 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ  

 
Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΗΒΑ 

  

ΓΓ ιι αα κκ ηη ππ ύύ ζζ ζζ εε ιι  
αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΧΝ ΑΛΤΚΗ & ΑΓΊΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

Γ.Δ. ΘΙΒΗ ΓΗΜΟΤ ΘΗΒΑΙΧΝ» 

εκηιμώμενηρ αξίαρ  1.940.000,00 Δςπώ 
 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:  
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 147) θαη β) ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

 
1. Κύπιορ ηος Έπγος/ Αναθέηυν Φοπέαρ/ ηοισεία επικοινυνίαρ  

1.1. Αλαζέησλ θνξέαο, Δξγνδφηεο ή Κχξηνο θαη Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – 

Απνρέηεπζεο Θήβαο (Γ.Δ.Τ.Α.Θ.).  
1.2. Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΘΗΒΑ 

1.3. Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία είλαη ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Έξγσλ θαη Μειεηψλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 
1.4. Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην είλαη ην Σερληθφ πκβνχιην Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο 
1.5. Αξκφδηνη ππάιιεινη γηα επηθνηλσλία είλαη νη θ.θ. σηήξηνο Ράπηεο θαη Λεσλίδαο Κνθθίλεο, ηειέθσλν 2262025947 – 

2262026149, FAX επηθνηλσλίαο 2262028464, e-mail deyathiv@otenet.gr. 
2. Δκηιμώμενη αξία: Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.940.000,00 επξψ θαη αλαιχεηαη ζε δαπάλε  

εξγαζηψλ 1.383.249,46 €, δαπάλε Γ.Δ. & Ο.Δ. (18%) 248.984,90 €, δαπάλε απξνβιέπησλ (15%) 244.835,15 € θαη  
αλαζεψξεζε 62.930,49 €.   

3. Δίδορ διαδικαζίαρ: Η αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Ν. 
4412/2016, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
λφκνπ απηνχ θαη ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

4. Έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ: Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
4412/2016, γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, είλαη ηα αθφινπζα:  Η πξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο δεκνζηεχζεθε ζην 
ΚΗΜΓΗ, ε δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ), ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο φπσο παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, ην 
ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, ε Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ην ηεχρνο ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, ε ηερληθή κειέηε θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα  επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 
ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνλ εηδηθφ, δεκφζην 
πξνζβάζηκν, ρψξν «ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί» ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr., ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΘ 
www.deyathivas.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ www.thiva.gr . 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο  ηηο 11-12-2020 ν αλαζέησλ θνξέαο παξέρεη ζε φινπο ηεο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην 
αξγφηεξν έσο ηηο 14-12-2020 θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 
πχιεο: www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

5. Πεπιγπαθή ηος θςζικού ανηικειμένος, ηος ηόπος και ηηρ πποθεζμίαρ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο είλαη ε ζπλνιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο ησλ νηθηζµψλ Αιπθήο θαη Αγ. Νηθνιάνπ ηεο ∆.Δ. Θίζβεο ηνπ 
Γήκνπ Θεβαίσλ, απφ ηελ Γνκβξαίλα έσο ηελ Αιπθή. Ο αγσγφο χδξεπζεο ζα είλαη απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HPDE 
πςειήο ππθλφηεηαο, 3εο γεληάο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, 20 atm & 25 atm θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 14.060,00 m. Η πιήξεο 
φδεπζε απνηειείηαη απφ έλα εληαίν ηκήκα πνπ μεθηλά απφ ην αληιηνζηάζην πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ηαρηδηπιηζηήξηνπ ηεο 
Γνκβξαίλαο θαη θαηαιήγεη ζηε δεμακελή εμηζνξξφπεζεο κήθνπο 7.711 κ., ζηε ζπλέρεηα θηάλεη κέρξη ηε δεμακελή ηνπ Αγ. 
Νηθνιάνπ κήθνπο 2.770 κ θαη ηέινο θηάλεη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Αιπθήο κήθνπο 3.579 κ.  Η φδεπζε ηνπ λένπ δηθηχνπ είλαη ζην 
κεγαιχηεξν ηνπ ηκήκα ζε αζθαιηνζηξσκέλε Γεκνηηθή νδφ θαη ηκήκα απηνχ δηέξρεηαη απφ αγξνηηθέο νδνχο. Οη αγξνηηθέο 
νδνί απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ν αγσγφο (ηκήκαηα κε ζεκεία 1 έσο Μ2 θαη Μ3 έσο 6) ρξεζηκνπνηνχληαη αλεκπφδηζηα απφ 
απξνζδηφξηζην αξηζκφ αηφκσλ, είλαη  θνηλφρξεζηνη θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Γήκν Θεβαίσλ. Ο αγσγφο ζα 
ηνπνζεηεζεί ππφγεηα ζην έξεηζκα ηεο νδνχ, ελψ ζε ζεκεία φπνπ ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο δελ ην επηηξέπεη, ζα 
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ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ην νδφζηξσκα. Σν βάζνο ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ απφ ηνλ ζηέςε ηνπο κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο ζα είλαη 1,0 m, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα θηλεηά θνξηία θαη ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ην πιάηνο 
ζθάκκαηνο ζα είλαη 0,80 κ. Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε ΓΔ Θίζβεο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ. Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ είλαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.   
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ θαη H/M. 

6. Κυδικοί CPV: Σν CPV ηνπ έξγνπ είλαη: 45240000-1 (Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα πδξαπιηθά έξγα).  
7. Υπημαηοδόηηζη-Έγκπιζη δέζμεςζηρ πίζηυζηρ-Απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ: Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΓΔΤΑΘ. Η δαπάλε γηα ηελ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο κε Κ.Α.: 15.94.00.36 
«Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ χδξεπζεο νηθηζκψλ Αιπθήο & Αγίνπ Νηθνιάνπ Γ.Δ. Θίζβεο Γήκνπ Θεβαίσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο Δπηρείξεζεο. Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε κε α/α 132/27-08-2020 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε 
δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 200.000,00 €  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 θαη πνζνχ 1.740.000,00 € ην νπνίν ζα δεζκεπηεί απφ 
ηηο πηζηψζεηο ηνπ 2021. 
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΑΔΠ066 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο κε πνζφ 720.461,50 € (θσδηθφο ελάξηζκνπ 2019ΔΠ06600010), απφ ηελ ΑΔ 055 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε πνζφ 300.000,00 € (θσδηθφο ελάξηζκνπ 2001Δ05500002) θαη κε πνζφ 
919.538,50 € απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΘ ή απφ άιιν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. Πξφγξακκα Αληψλεο Σξίηζεο). 

8. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 
πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαηά ηελ αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗ ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 17-12-2020, εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ψξα 
10:00 π.μ.  
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 22-12-2020, εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ψξα 10:00 
π.μ. 

9. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο έσοςν: 
 θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ θαηεγνξίαο Τδπαςλικών 

ή Ηλεκηπομησανολογικών θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο 

I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 

3 (β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ Ν. 4412/2016.  
10. Πεπιεσόμενο θακέλος πποζθοπάρ: Η πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνθαθέινπο: (α) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ν νπνίνο ζα πεξηέρεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ ) θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη (β) ππνθάθειν 
κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ην ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν αξρείν pdf, ην νπνίν παξάγεηαη 
απφ ην ππνζχζηεκα. 

11. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχοο 
θνξείο, θαηά ηεο φξνπο ηεο παξ. 1.α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ ηπιάνηα επηά σιλιάδυν πενηακοζίυν ζαπάνηα ενόρ εςπώ και ηπιάνηα εννέα λεπηών (37.541,39) 

κε ιζσύ ηοςλάσιζηον εννέα (9) μηνών και 30 ημεπών, απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Κάζε 
ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, 
γηα δηάζηεκα εννέα (9) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  ηελ πεξίπησζε 
έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

12. Η οικονομική πποζθοπά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε 
νκάδα ηηκψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

13. Κπιηήπιο Ανάθεζηρ: Η «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε 
ηηκή). 
Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί ζχκθσλα κε ηελ θαηαηεζείζα πξνζθνξά βάζεη ηνπ αλσηέξσ θξηηεξίνπ αλάζεζεο, εθόζον ο 
αναθέηυν θοπέαρ επαληθεύζει, φηη πιεξνχληαη φιεο νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: 

13.1. Ο πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ησλ παξ. 
1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 73 «Λφγνη απνθιεηζκνχ (άξζξν 57 παξάγξαθνη 1 έσο 6 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)», θαζψο θαη 
ηνπ άξζξνπ  74 «Απνθιεηζκφο νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο (άξζξν 57 παξ. 7 ηεο Οδεγίαο 
2014/24/ΔΔ)» ηνπ Ν. 4412/2016. 

13.2. Ο πξνζθέξσλ πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη αθνξνχλ  α) ηελ 
θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, β) ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα θαη γ) ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη 

13.3. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβιεζνχλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζία 
ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

13.4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ππνβιεζεί ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ  
φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

14. Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ/ Πποζυπινή δικαζηική πποζηαζία: Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ, είλαη ε Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
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Πξνζθπγψλ (Ν. 4412/2016, άξζξν 360). H πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 
εληχπνπ θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηνλ αλαζέηνληα Φνξέα. 

15. Μεηά απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο ζηελ 
νπνία ινγίδεηαη θαη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.  

16. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΘ.  
17. Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 228/12-11-2020 Απφθαζε. 

 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ΓΔΤΑΘ 

 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΒΟΛΗ   
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