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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

   Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ. Ιωάννης Καμβυσίδης  προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμέ-
νες προσφορές  για την ανάθεση της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με  προϋπολογισμό 220.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
1.  Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11/Α). 
2.  Τα άρθρα και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  
Η προμήθεια  αφορά  10.000 υδρόμετρα. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η μικρότερη οικονομική προσφορά .  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στις  13 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στα 
γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, οδός Σπάρτης 46 και  ώρα  λήξης παραλαβής των προσφορών η  10.00 π.μ. 
 
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές τέτοιων ειδών ή νόμιμοι αντιπρό-
σωποι αυτών, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, χωρίς χρέωση, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυ-
ξη,Τεχνικές προδιαγραφές  κ.λπ.), σε ψηφιακή μορφή, από την έδρα της υπηρεσίας Οδός Σπάρτης 46, μέχρι τις  
12/11/2015 .  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721 0 63148, FAX επικοινωνίας 2721063157, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία  κ. 
Στραβάκου Σταυρούλα. 
 
 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν  είκοσι  (120) ημέρες. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ . 
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή  . 
 
  Να δημοσιευθεί  στις Εφημερίδες  και να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας   
 
1. Εφημερίδες  Ημερήσιες Τοπικές 
α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   στις   23-10-2015 
β) ΘΑΡΡΟΣ        στις   23.-10-2015 
2. Εφημερίδα Εβδομαδιαία Τοπική  
    ΦΩΝΗ στις  26-10-2015 
3. Εφημερίδες ειδικές δημοπρασιών ή οικονομικές  
   α) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
   β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
3. ΦΕΚ      KΑ.Δ: 93101      ,  με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι  22/10/2015 και να 
μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας. 
4. Δήμος Καλαμάτας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα .  
 
Εσωτερική διανομή                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
1. Γραμματεία (Αρχείο). 
2. Γραφείο Προμηθειών 
3. Επιτροπή διαγωνισμών 
4. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ                          Ιωάννης  Καμβυσίδης  
5. Τεχνική Υπηρεσία                                                                                                 

ΣΠΑΡΤΗΣ 46  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                           
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Βασιλόπουλος Παν.                                                                     
ΤΗΛΕΦ:  2721063138  FAX:2721063139 
Ε ΜΑΙL: pvasilop@deyakal.gr 
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