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 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

50100 ΚΟΖΑΝΗ  
Τηλ.: 2461051500 
FAX: 2461051550 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
(Αρ. Δ. 15/2019) 

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει συνοπτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής, για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ», (ΑΡ.ΔΙΑΚ.: 
15/2019) για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για δυο έτη. 
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 171/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με 
ΑΔΑ: ΩΗΑ8ΟΡΥΑ-ΧΦΓ. 

Αριθμός έγκριση δαπάνης 19REQ005518692 & του 2020 ΑΓΔ00093 /ΩΡ22ΟΡΥΑ-Ν4Ω με CPV: 90640000-
5 
Προϋπολογισμός 20.400,00 € (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 24%), 25.296,00 με Φ.Π.Α. 24%. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από το:  

Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα». 

Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Οι δαπάνες της εν λόγω παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους (κωδ. 64-07).   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 4/08/2020 και ώρα 11:00 πμ (ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που βρίσκονται στην Κοζάνη, στο 2

ο
 χιλ. 

Κοζάνης-Θεσσαλονίκης.  
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 3/08/2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.  
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την 
11:00 π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.  
Έντυπα Διακήρυξης με τις προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να προμηθεύονται από το Γρ. Προμηθειών οδός 2

ο
 χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης Κοζάνη 50100, 

τηλέφωνα 2461051500, 2461051540, 2461051537 τέλεφαξ 2461051550 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 
8.00 έως 14.00.  
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 
της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr.     
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