
ΑΔΑ: Ψ0ΛΕΟΡ8Δ-8ΣΖ 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λάρισας  (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

Τέρμα Τυχερού - Λάρισα 

Τ.Κ. 41222 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2022 

Α.Π: 2392 

Αντικείμενο: 

«22/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ, 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ)» 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 

τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσια εξήντα και ογδόντα 

λεπτά ευρώ (31.460,80 €) 

Πλέον Φ.Π.Α 

Χρηματοδότηση: 

Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑ Λάρισας 

Κ.Α: 25.06.0001, 25.06.0003 , 25.06.0004 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α 157978 και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει Τιμής, για τη Σύμβαση 

Προμήθειας με τίτλο «22/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ)» και συνολικό προϋπολογισμό τριάντα μία 

χιλιάδες τετρακόσια εξήντα και ογδόντα λεπτά ευρώ (31.460,80 €), πλέον ΦΠΑ 24%. 

2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών ΔΗμοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για 

το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  

www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λάρισας www.deyal.gr. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, 

σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν.4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της 

Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι 

Οικονομικοί φορείς να πληρούν τα κριτήρια Επαγγελματικής ικανότητας, Οικονομικής - 

Χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής - Επαγγελματικής ικανότητας, να διαθέτουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyal.gr/
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ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του 

προϋπολογισμού ή για μεμονωμένα είδη του προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση για το 

σύνολο των ποσοτήτων των ζητούμενων ειδών. 

6. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 08/04/2022 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. 

7. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 

14/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. 

8. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 05/04/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 π.μ. 

9. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, ορίζεται η 15/04/2022 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. 

10. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της 

Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 31.460,80 € Χ 2% = 629,22 €. Σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς για μεμονωμένα είδη του προϋπολογισμού, η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής υπολογίζεται ως ποσοστό 2% επί του μερικού προϋπολογισμού των ειδών για τα 

οποία υποβάλλεται προσφορά. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

11. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ημέρες (10 μήνες) 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

12. Η Χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ, σε βάρος των Κ.Α. 25.06.0001 

«Έτοιμο σκυρόδεμα», 25.06.0003 «Προϊόντα τσιμέντου» και 25.06.0004 «Λοιπά οικοδομικά 

υλικά», του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ για τα οικονομικά έτη 2022 & 2023. 

13. Ο διαγωνισμός αφορά σε είδη με κωδικούς CPV: 44114100-3 «Έτοιμο σκυρόδεμα», 

44111600-7 «Κυβόλιθοι», 44114250-9 «Πλάκες από σκυρόδεμα» και 44111100-2 «Τούβλα». 

14. Η Κατακύρωση του συνόλου της Προμήθειας σε έναν Διαγωνιζόμενο Οικονομικό Φορέα 

(για το σύνολο της σύμβασης) ή περισσότερους Διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς (για 

κάθε μεμονωμένο είδος του προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των 

ποσοτήτων των ζητούμενων ειδών) θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ και Κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

 

 

 

 
Λάρισα: 24/03/2022 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ 


