
 
 

 
Τίτλος : 

Ημερομηνία: 14-04-2021 

Αριθμ. Πρωτ: 661 

 
Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων 

άρδευσης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Δ.Ε.Υ.Α ΤΕΜΠΩΝ 

Ταχ. 

Διεύθυνση : 

 

400 06 Συκούριο 
 

Προϋπ. : 

 

59.519,38 € 

 

(με Φ.Π.Α. 24 %) 

Πληροφορίες : Σαΐτης Νικόλαος.    

Τηλ. : 24953 50520    

Τελεφαχ : 24950 52130    

Ε-mail : deya@dimostempon.gr 

 

 
   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τεμπών  (ΔΕΥΑΤ) που έχει την 

έδρα της στο Συκούριο Λάρισας 

προκηρύσσει 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 

συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών 

του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια και με τίτλο «Προμήθεια 

υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα 

εννέα  χιλιάδων,   πεντακόσια δεκαεννέα   ευρώ   και   τριάντα οχτώ    λεπτών    

( 59.519,38 € ). 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, 

προς την αναθέτουσα αρχή  είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής. 

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού : Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Συκούριο στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ, οδός Αγ. 

Κωνσταντίνου 39 Συκούριο , στις 11 του μήνα Μαΐου του έτους 2021   , ημέρα Τρίτη   

με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 

11.00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ΔΕΥΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 

είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή  11/05/2021 και ώρα 11 ̈00 

π.μ. . Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα ,ώρα και Διεύθυνση.  
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές 

του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν 

επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι 

στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών 

δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών, (http://www.dimostempon.gr)    

και να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΕΥΑΤ, στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 39 

Συκούριο Λάρισας, ΤΚ 40006, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες ( ώρες ταμείου 

ΔΕΥΑΤ 7.30’ – 13.30’ ). Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από το γραφείο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν 

να επικοινωνούν στο τηλ. 2495350520. 

 

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται εφάπαξ, 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού,  στην ημερήσια 

εφημερίδα της Λάρισας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

 

Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. όπως 

επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ 

 

 

ΜΑΝΩΛΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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