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Αριθμ. Πρωτ: 1425  Αριθμός Μελέτης: 13/2016 
  Προϋπολογισμός μελέτης: 73.904,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

   
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 
Διακήρυξη διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΠΤΗΣ», για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης της ΔΕΥΑ 
Ορεστιάδας. 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια της παραπάνω 
μονάδας. 
Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε 59.600,00 € συν 
14.304,00 € για Φ.Π.Α. 24%. Συνολικά δηλαδή 73.904,00 € και θα χρηματοδοτηθεί 
από ιδίους πόρους,  κωδικός προϋπολογισμού  ΚΑ 15 – 12 – 0011. 
Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 
της Διακήρυξης. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού 
συμπληρώνεται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή της τιμής στο τιμολόγιο 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα  
με τον νόμο Ν4412/2016. Η ποσότητα και η αξία της ζητούμενης προμήθειας είναι η 
ακόλουθη: 
 
 
 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

42912300-5 Μηχανήματα και 
συσκευές 

διήθησης ή 
καθαρισμού 

νερού 

 τεμ. 1 τεμ 59.600,00 

 
 
   

ΑΔΑ: 6ΤΒ0ΟΡΥΤ-ΜΜΤ



Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Ορεστιάδας, στις 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:30 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ως ώρα λήξεως υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 11:00 π.μ 
Οι προμηθευτές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για την προμήθεια της 
μονάδας, μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, τηλέφωνο 
2552023474, FAX 25520 81422 για οποιαδήποτε πληροφορία, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, όσον αφορά στην λήψη σχετικών εγγράφων, την προθεσμία μέσα 
στην οποία μπορούν να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και ό,τι άλλο σχετικό 
αφορά το διαγωνισμό. 
 
 
 
 
 
 
 

Ορεστιάδα 15 – 11 - 2016 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΑΔΑ: 6ΤΒ0ΟΡΥΤ-ΜΜΤ
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