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ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) που έχει την 

έδρα της στην Ορεστιάδας (οδός Αγίων Θεοδώρων 202) 

προκηρύσσει 

   Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) ,(υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της εκάστοτε μέσης 

λιανικής τιμής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως αυτές προσδιορίζονται 

από τη Δ/νση Εμπορίου του Νομού Έβρου)(ΟΜΑΔΑ Α) και την( χαμηλότερη τιμή ) 

για τα  Λιπαντικά(ΟΜΑΔΑ Β), βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 

4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για τη 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021»                                 

CPV 09135100-5(πετρέλαιο θέρμανσης), CPV 09134100-8 (Diesel Κίνησης), CPV 

09132100-4(Aμόλυβδη Βενζίνη), CPV 09210000-4 (Λιπαντικά Παρασκευάσματα),  

συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και 

ογδόντα επτά λεπτά  (59.725,87) € πλέον Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της ΔΕΥΑΟ, οδός 

Αγίων Θεοδώρων 202, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.30 π.μ. 

και ώρα λήξης την 11.00 π.μ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης 

από τα γραφεία της ΔΕΥΑO Αγίων Θεοδώρων 202, ΤΚ 68200, το αργότερο δύο  (2) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις 

εργάσιμες ημέρες (ώρες ταμείου ΔΕΥΑO 7.00’ – 14.00’). Η παραλαβή και συμπλήρωση 

του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Ο είναι υποχρεωτική για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο 

για το σύνολο των ειδών (ΟΜΑΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β) των προς προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών. 

 Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο 

τηλ. 2552021107 και 2552 081882, αρμόδιος υπάλληλος Μαργαριτίδου Αναστασία. 

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς που εδρεύουν και 

δραστηριοποιούνται στην πόλη της Ορεστιάδας. 

Η παρούσα Περίληψη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα  www.deyao.gr, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΟ και 

το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(www.promitheus.gov.gr).  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΟ 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           

ΑΔΑ: 6ΩΛΜΟΡΥΤ-5Α2
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