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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ, 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ» 
 
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την αριθμό 64/28-02-2019  απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου διενεργείται  συνοπτικός  διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο «Αντικαταστάσεις 
υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση 
σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα».  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  02  του μηνός Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,    1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 
παρ.2.ν.4412/2016. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 
δώδεκα μηνών ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00  Ευρώ, χωρίς  τον ΦΠΑ 
24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 
εξόδων ΚΑΕ: 61.93.07 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΔΙΑΚΟΠΗ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΑ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) του προϋπολογισμού της  ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2019. 
Σχετικός κωδικός  CPV: 45330000-9 (Υδραυλικές Εργασίες). 
Εγγυητική συμμετοχής  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο 
Επιμελητήριο με  αντικείμενο δραστηριότητας  υδραυλικών υπηρεσιών.  
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 
1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  πληρ. στο 
τηλέφωνο 2341029330  και  fax: 2341029320.  
Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης από τις 18/03/2019 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyak.gr ,  στη 
διαδρομή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2019 ► ΜΑΡΤΙΟΣ 2019. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της  ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 

 Σισμανίδης Δημήτριος 

    Δήμαρχος Κιλκίς 
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