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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1258/18-3-2014 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.)  

προκηρύσσει 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), οδός 

Εθνικής Αντίστασης, αριθμός 11, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-54420, φαξ 24630-54423. 

2. Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή που αφορά την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση στην αποθήκη της 

ΔΕΤΗΠ 1
ο
 χλμ Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης εναλλακτών θερμότητας ισχύος 3Gcal/h, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 4/2014 μελέτη, προϋπολογισμού μελέτης 32.500 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.  

3. Η προθεσμία παράδοσης είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

4. Έντυπα Διακήρυξης με τις προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής και Τεχνικές Προδιαγραφές 

και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν μέχρι την Τετάρτη 

26/3/2014 από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. αρμόδια Γραμματεία Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π., κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 8:00 έως 13:30.  

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., Εθνικής Αντίστασης 11, 50200 Πτολε-

μαΐδα, τηλ. 24630-54420, φαξ 24630-54423, στις 1/4/2014, ώρα 12:00 π.μ 

6. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών και συνεται-

ρισμοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εμπορίας, διακίνησης των δημοπρατούμενων ειδών, όπως 

επίσης και κοινοπραξίες μεταξύ αυτών και δεν αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλε-

σης 10% επί του συμβατικού τιμήματος. 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξα-

γωγής του διαγωνισμού. 

9. Χρηματοδότηση – πληρωμές : η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους 

της ΔΕΤΗΠ. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την 

ημέρα παράδοσης των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την πλη-

ρωμή του αναδόχου. 

10. Πληροφορίες: Δ.Ε.ΤΗ.Π., οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθμός 11, 50200 Πτολεμαΐδα, τηλέφωνο 

24630-54420, φαξ 24630-54423, Ταχ. Κώδικας 50200, e-mail : dhptol@otenet.gr, αρμόδιος κ. 

Σιαμίδης Ν. 

11. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον τύπο: 19/3/2014 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

 

 

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


