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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την 

έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7) 

 

Προκηρύσσει 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για την Προμήθεια με τίτλο: 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΜΒΚ»   
 

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 62.900 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 66.674 € 

με Φ.Π.Α. 6% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 4412/2016 και τις 

ισχύουσες τροποποιήσεις του. 

Η Χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους Πόρους της Επιχείρησης σε βάρος του Κ.Α 64.08.10,      

και  Κ.Α 54.00.60, του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ  για το οικονομικό έτος 2022. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών ΔΗμοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για 

το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας www.deyaig.gr  

(πληροφορίες: Τάτση Ελένη, Μηχανικός  της ΔΕΥΑΗ  τηλ.: 2665023223 τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες). 

Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του 

δημοπρατούμενου αντικειμένου, παρέχοντας εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης εγγεγραμμένοι 

στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και 

να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

αύξων αριθμός συστήματος:  173349 
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ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2022 ώρα 15.00 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2022 ώρα 10:00 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΩΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2022 

 
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α Π1 2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων 

συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα 

απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  (ίση του 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης) εκτός Φ.Π.Α. 

δηλαδή τουλάχιστον  1258 ευρώ € για το σύνολο της προμήθειας .  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι  (6) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΗ 

 

 

  

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ   
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