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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Αιγίνιο      12/03/2018 

Αρ. Πρωτ.  2629 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 

επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στην θέση «Γιαννίτσι» Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου 

Πύδνας – Κολινδρού» 

 

Ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

χαμηλότερης τιμής, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στην θέση «Γιαννίτσι» Τ.Κ. 

Αλωνίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού», με αρ. μελ.: 8/2016, προϋπολογισμού 

δαπάνης 321.160,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του 

Ν.4412/2016.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Οδός: Κ.Καραμανλή 38 

Ταχ.Κωδ.:603 00 – Αιγίνιο  

Τηλ.:23533-50123 

Telefax:23530-22990 

E-mail: aiginio@otenet.gr 

Ιστοσελίδα:www.pydnaskolindrou.gr 

Κωδικός NUTS3: EL-525 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Άμεση και 

δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται και στη διεύθυνση διαδικτύου 

του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην διεύθυνση www.pydnaskolindrou.gr.. 

 

3. Κωδικός CPV: 42912300-5 
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4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL-525 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα μελέτη αφορά την 

προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού 

(φίλτρο) με σκοπό την απομάκρυνση του μαγγανίου από την γεώτρηση στη θέση 

«Μοναστήρι» (Κρυονέρι) της Τ.Κ. Αλωνίων του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού,Ν. 

Πιερίας, στην οποία ανιχνεύτηκε μαγγάνιο πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα 

με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ 892/11-7-2001 σχετικά με την ποιότητα του 

πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ. 

Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του μαγγανίου από το νερό, 

ώστε να αποκτήσει το νερό τιμές μαγγανίου εντός των επιτρεπτών νομοθετικά 

ορίων, για να καταστεί το νερό πόσιμο. Η βελτίωση της ποιότητας του νερού 

διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: αναγνωρισμένοι προμηθευτές του αντικειμένου που 

δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Περαιτέρω στοιχεία και λόγοι 

αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξης. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και η υποβολή προσφοράς θα 

αφορά σε όλα τα είδη 

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με την διακήρυξη 

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 16/04/2018 και 

ώρα 13:00 μ.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (υποβολής) των 

ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 10/04/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. 
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12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. με ενάριθμο 

2017ΕΠ00810025. 

 

15. Ενστάσεις: Ότι προβλέπεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης 

 

 

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr), όπου έλαβε 

Συστημικό Αριθμό. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα 

πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νομαρχιακές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία 

τοπική εφημερίδα  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρθρ. 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση: www.pydnaskolinsrou.gr>>>>ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.pydnaskolindrou.gr => Προκηρύξεις στις 

ΧΧ/ΧΧ/2018. 

 

          Ο Δήμαρχος 

 

                                                                   Ευάγγελος Β. Λαγδάρης 
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