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ΒΟΛΟ, 22 /07/2021 
ΤΔΡ/319/2021 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.6905 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 

«ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΗΜΑΣΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΟΛΟΤ» 
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του άρκρου 328 και τθν παρ. 3 του άρκρου 330 του Ν. 4412/2016, θ ΔΕΤΑΜΒ 
προβαίνει ςτθν ανάκεςθ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ. 

 
Παρακαλοφμε, να μασ ςτείλετε τθν κλειςτι προςφορά ςασ για τθν προμικεια, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι, 
που ακολουκεί.  

ΤΛΙΚΩΝ   

ΤΠΗΡΕΙΩΝ Χ 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΗΜΑΣΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΟΛΟΤ 
 

Αφορά ςτθν ενοποίθςθ των εξόδων των ςχθματιςμϊν των δεξαμενϊν κεφαλισ τθσ ΔΕ Βόλου (Γθροκομείου – 

Λατομείου) μζςω εγκατάςταςθσ αγωγοφ από HDPE DN 200, PN 10 μικουσ 300 μζτρων, με τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ 

και υλικά διαςυνδζςεων. Η εγκατάςταςθ του αγωγοφ κα γίνει εντόσ τάφρου διαςτάςεων 50Χ140 εκ., με 

εγκιβωτιςμό με άμμο, πλζγμα ςιμανςθσ και πλιρωςθ τθσ τάφρου με διαλεγμζνα προϊόντα εκςκαφισ. 

Η εργαςία νοείται πλιρθσ με τισ προμικειεσ των υλικϊν, τθν διαχείριςθ των πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφισ 

και τθν επαναφορά τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ANTIKEIMENO ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΓΩΓΟ ΑΠΟ HDRE DN200 PN10 300 Μ 60,00 18.000,00 

ΤΝΟΛΟ  18.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.320,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 22.320,00 

 

 Οι προςφορζσ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνεσ και κλειςτζσ και να κατατίκενται ςτο Πρωτόκολλο τθσ ΔΕΤΑΜΒ,  
Κωνςταντά 141 2

οσ
 όροφοσ, μζχρι και τθν : 

 

ΣΡΙΣΗ    27/07 /2021 και ώρα 13:00μμ 

 

 Οι προςφορζσ εξωτερικά του φακζλου πρζπει να απευκφνονται ςτο Γραφείο Προμθκειϊν. Επίςθσ, ςτο φάκελο 
θα πρζπει να αναγράφεται ο τίτλοσ του θζματοσ τθσ προςφοράσ. 

 Οι τιμζσ κα πρζπει να αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ και δεν κα ςυμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. 
Επίςθσ, οποιαδιποτε επιπλζον χρζωςθ υπάρξει πρζπει να δθλωκεί. 

Μαηί με τθν προςφορά ςασ να κατατεθοφν : 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ 

 ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ 

 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ   
 
 

Ο Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  &   ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
 

ΜΙΛΣΙΑΔΗ ΦΑΝΑΡΙΩΣΗ 
ΧΗΜΙΚΟ  ΜΗΧ/ΚΟ 

ΑΠΟ : ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟ : 
ΛΕΩΝ Α.Σ.Ε. 

Θζςπιδοσ 5  
Σ.Κ. 383 33 
ΒΟΛΟ 
Σθλ. 24210 26060 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :ΦΑΝΑΡΙΩΣΗ ΜΙΛΣΙΑΔΗ 

ΣΗΛ. : 2421075150 

FAX   :   




