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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΕΥΑ Ηξαθιείνπ, Νηθόιανο Φαθνπξέιεο, δηαθεξύζζεη όηη: 

 

Εθηίζεηαη ζε Πξόρεηξν Μεηνδνηηθό Δηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, 
ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε επηινγή αλαδόρνπ, γηα 

ηελ «Επιζκεςή ηων ςποβπςσίων ανηληηικών ζςγκποηημάηων Λςμάηων», 
πξνϋπνινγηζκνύ εξήνηα σιλιάδων  (60.000,00)  επξώ πιένλ ΦΠΑ 24%.   

 
Ο αλάδνρνο ζα επηιεγεί κε  θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ  327 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία ζα πξνθύςεη από ην πνζνζηό έθπησζεο 
επί ησλ ηηκώλ ησλ  ελδεηθηηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ. 
 
Ο Δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηνπο όξνπο ηεο Δηαθήξπμεο κε αξ.11484/13-12-2016 
θαη ηεο απόθαζεο 319/2016 με ΑΔΑ:7Ι6ΜΟΡΙΗ-6Σ5 ηνπ Δ.. ηεο ΔΕΤΑΗ θαη ησλ 
ηεπρώλ ηεο Δεκνπξάηεζεο.  
 

Φξόλνο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ: ν δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ  

27 Δεκεμβπίος 2016 εκέξα Σπίηη θαη ώξα έλαξμεο 10:00 π.κ έσο 10:30 π.κ  ιήμε 

επηδόζεσο πξνζθνξώλ, ζηα γξαθεία ηεο ΔΕΥΑΗ, (Κ.Φαηδεγεσξγίνπ 2 Φνηληθηά), 
ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.  
Τα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, είηε απηνπξνζώπσο, είηε δηα εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζώπνπ ηνπο θαηά ηε δηελέξγεηα απηνύ ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή δηα 
ηαρπδξνκείνπ ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο κία εκέξα πξηλ ζην Πξσηόθνιιν ηεο 
ΔΕΥΑΗ. 
 

Πιεξνθνξίεο -Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

1. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο από ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  

ΔΕΥΑ Ηξαθιεηνπ: www.deyah.gr. 

2. Η πεξίιεςε ηεο παξνύζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα «δηαύγεηα», ζα 

θαηαρσξεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο  

ΔΕΥΑΗ. 

3. Όια ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζα θαηαρσξεζνύλ θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε 

δηεύζπλζε http://www.deyah.gr. 
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4. Τνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο  βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ 

Δεκνζίνπ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή 

ππνρξεώζεσλ. Σε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνύληαη από ηνλ πξώην 

ινγαξηαζκό ηνπ. 

5. Γηα όηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρύνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 

1069/1980 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

Η παξνύζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 319/2016 (ΑΔΑ:7Ι6ΜΟΡΙΗ-6Σ5) 

απόθαζη ηος Δ. ηηρ ΔΕΤΑΗ. 

 

                                                                                                Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΕΥΑΗ  

 

                                                                          

                                                                                                  Νηθόιανο   Φαθνπξέιεο  
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