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Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου» 

 

Η ΔΕΥΑ Θάσου προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό με τίτλο: « Λειτουργία και 

συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου 

Θάσου », προϋπολογισμού 82.980,00€ (ογδόντα δύο χιλιάδες, εννιακόσια ογδόντα  ευρώ) 

πλέον  ΦΠΑ 24%, έως 31/12/2023.    

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90481000-2 (Λειτουργία Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων). 

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθόσον απαιτείται ολοκληρωμένη και συνεχόμενη 

επίβλεψη της λειτουργίας της εγκατάστασης και κάθε εκτελούμενη εργασία συνδέεται άρρηκτα 

με τις υπόλοιπες και το τελικό αποτέλεσμα της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΕΛ μπορεί να 

παρακολουθηθεί μόνο στο σύνολό της.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων, οκτακοσίων 

ενενήντα πέντε  Ευρώ και είκοσι εκατοστά ( 102.895,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 82.980,00 €, ΦΠΑ : 19.912,20 €). 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής.  

 

Οι προσφορές δίνονται σε ευρώ ανά μονάδα.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

στο   δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 02.03.2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

23.59 μ.μ. και η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισμού στις 03.03.2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους . 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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