
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Προκειµένου η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

(∆.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.) να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Σωληνώσεων & Υδραυλικών 

εξαρτηµάτων CPV: 44115210-4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε. ΑΡΓΟΥΣ, προϋπολογισµού δαπάνης 71.827,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24%), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, βάσει του άρθρου 

327 του ν. 4412/16, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

των γραφείων της ∆.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. (∆αναού – 3 , Ισόγειο) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής η 

οποία ορίστηκε µε την υπ’ αρ. 21/2018 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. την 26-2-2018 

ηµέρα ∆ευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και λήξης 10.30. Οι προσφορές 

µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Γενικό Πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α. Άργους 

Μυκηνών,  (∆αναού 3, Τ.Κ. 21232, Ισόγειο), για την αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι και 

την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε Κράτηση 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του 

∆ηµοσίου. Τα στοιχεία του διαγωνισµού αναρτώνται στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

Αντίγραφα της διακήρυξης, των Τευχών καθώς και του προβλεπόµενου από το ν. 4412/2016 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) θα δίνονται στα Γραφεία της 

∆.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ., ∆αναού–3, τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Πληροφορίες για τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν στα 

τηλέφωνα  2751023938, 2751023940, τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Κατάθεση από τους 

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες)  εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του 

άρθρου 302 παρ.1α) του Ν.4412/16 δεν απαιτείται  

 

Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Άργους – Μυκηνών 

 

∆ηµήτρης Καµπόσος 

Ταχ. ∆/νση  : ∆αναού 3 – 5  
∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ  
Ταχ. Κώδ.  : 212 32 
Τηλ.  : 27510 23938 
Fax  : 2751 0 61640 

∆ηµοτ ική  Επιχε ίρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης   
Άργους  – Μυκηνών  

 ∆.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. 
Άργος, 12 – 2 – 2018 
 
Αρ. Πρωτ. : 261 

ΑΔΑ: 6ΕΑ6ΟΕΧΔ-64Λ
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