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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 
 

 

    
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

 
Μεγ. Λαύρας  15 Μουρνιές Χανίων 
Τηλ. 28210 36220 fax 28210 36288 

 
                                                                                                        Χανιά:            08/09/2017 
                                                                                                        Αριθμ. πρωτ:  6946       

  

Πληροφορίες:  Σταύρος Μαυρογένης  

Μεγ. Λαύρας  15 Μουρνιές Χανίων 
Τηλ: 2821036278             

Φαξ: 2821036289               

Εmail:mavrogen@deyax.org.gr  

site: www.deyax.org.gr  

 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» (Υπόβαση ,Υπόβαση 3Α, Άμμος 
Α, Άμμος Β, Αμμόχωμα, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Μικτό) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ   

                        CPV: 14212200-2 
  

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

 Τις διατάξεις: 
     Ο Πρόεδρος της  Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 Τον Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 

 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών « (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»  

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

 «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -   

 Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013, αρ. 4 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών).  

 Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».    
 Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΧ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την 

εκτέλεση της Προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “ 17REQ001902509”  

 Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΧ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την 
εκτέλεση της προμήθειας το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “17REQ001919830’’  

 Την με αριθμό 414/2016 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ περί Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των 
αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια και αξιολόγηση  διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών  και της τριμελούς 
Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2017.   

 Το εισηγητικό έγγραφο 6824/6-9-2017 του Γενικού Διευθυντού για έγκριση της προμήθειας και των τευχών. 

 την  ψήφισης και διάθεσης πίστωσης στον Κ.Α.Ε.8112-01. 

 την υπ’  αριθ. 390/2017 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού και με 
την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
        Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε τμήματος για την εκτέλεση της 

Προμήθειας, εφόσον η προσφορά  πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 
 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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ΆΡΘΡΟ 1 

                  Εργασία – Προϋπολογισμός     CPV: 14212200-2 

          Ο διαγωνισμός αφορά την  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» (Υπόβαση ,Υπόβαση 3Α, Άμμος 
Α, Άμμος Β, Αμμόχωμα, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Μικτό) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ έχει Προϋπολογισμό 49.815,00€  χωρίς 

την δαπάνη του Φ.Π.Α  και 61.770,60€ με ΦΠΑ. Κ.Α.Ε. 8112-01   

Πιο αναλυτικά:  

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Κωδ.απ
οθήκης 

c.p.v. Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα 14-04-000 14212200-2 Τόνος 10.000 2,50€ 25.000,00€ 
2 Υπόβαση 3Α 14-04-001 14212200-2 Τόνος 3.000 4,20€ 12.600,00€ 
3 Άμμος Α σκυροδέματος 14-00-000 14212200-2 Τόνος 950 5,50€ 5.225,00 € 
4 Άμμος Β επίχωσης 

σωλήνας 
14-00-001 14212200-2 Τόνος 

500 4,20€ 2.100,00 € 

5 Αμμόχωμα 14-00-002 14212200-2 Τόνος 150 4,20€ 630,00 € 
6 Χαλίκι σκυροδέματος 14-05-000 14212200-2 Τόνος 150 5,20€ 780,00 € 
7 Γαρμπίλι σκυροδέματος 14-02-000 14212200-2 Τόνος 150 5,20€ 780,00 € 
8 Μικτό σκυροδέματος 14-03-000 14212200-2 Τόνος 500 5,40€ 2.700,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         49.815,00€ 

ΦΠΑ 24%         11.955,60€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         61.770,60€ 
 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.815,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα δώδεκα 
μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα χρηματοδοτηθεί 
από ιδίους πόρους και προβλέπετε σχετική πίστωση στον  προϋπολογισμού για το 2017 της ΔΕΥΑΧ ΚΑΕ 8112-01. 
Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Προμήθειας θα υπάρξει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του 2018 της ΔΕΥΑΧ. 
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 20% με αντίστοιχη 
αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση 
του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}.  Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα 
προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 9.963,00€ πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:  

 
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (OPTION) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Προαίρεση 
20% 

Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα Τόνος 10000 2.000 2,50€ 5.000,00 € 
2 Υπόβαση 3Α Τόνος 3.000 600 4,20€ 2.520,00 € 
3 Άμμος Α σκυροδέματος Τόνος 950 190 5,50€ 1.045,00 € 
4 Άμμος Β επίχωσης σωλήνας Τόνος 500 100 4,20€ 420,00 € 
5 Αμμόχωμα Τόνος 150 30 4,20€ 126,00 € 
6 Χαλίκι σκυροδέματος Τόνος 150 30 5,20€ 156,00 € 
7 Γαρμπίλι σκυροδέματος Τόνος 150 30 5,20€ 156,00 € 
8 Μικτό σκυροδέματος Τόνος 500 100 5,40€ 540,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     3.080  9,963.00€ 

ΦΠΑ 24%        2,391,12€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        12.354,12€ 

 
Τ Μ Η Μ Α Τ Α  

 
Επειδή η ΔΕΥΑΧ για την συγκεκριμένη Προμήθεια λαμβάνει υπόψιν της: 
Α) Την σημαντική επιβάρυνση που προκύπτει από το κόστος μεταφοράς λόγω της κατανάλωσης καυσίμων, 
Β) Ότι ο χρόνος παρέμβασης θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός ανά Δ.Δ .αρμοδιότητας της, και 
Γ) Την εν γένει μείωση του λειτουργικού της κόστους και την όσο το δυνατό καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση 
των εργαζομένων της 

η παραπάνω προμήθεια κατανέμετε ως εξής: 
 



3 
 

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΕΥΑΧ που περιλαμβάνει   

1.Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 
2.Δ.Δ.ΘΕΡΙΣΣΟΥ 

 3. Δ.Δ. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
      4.Δ.Δ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

     Β)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΕΥΑΧ που περιλαμβάνει   

1.Δ.Δ. ΣΟΥΔΑΣ 
2.Δ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ 

          3. Δ.Δ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

Α.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ 40% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα Τόνος 4.000 2,50€ 10.000,00 € 
2 Υπόβαση 3Α Τόνος 1.200 4,20€ 5.040,00 € 
3 Άμμος Α σκυροδέματος Τόνος 380 5,50€ 2.090,00 € 
4 Άμμος Β επίχωσης σωλήνας Τόνος 200 4,20€  840,00 € 
5 Αμμόχωμα Τόνος 60 4,20€  252,00 € 
6 Χαλίκι σκυροδέματος Τόνος 60 5,20€  312,00 € 
7 Γαρμπίλι σκυροδέματος Τόνος 60 5,20€  312,00 € 
8 Μικτό σκυροδέματος Τόνος 200 5,40€ 1.080,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       19.926,00€ 

ΦΠΑ 24%         4.782,24€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
  

24,708,24€ 
 

 
Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ 60% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα Τόνος 6.000 2,50€ 15.000,00 € 
2 Υπόβαση 3Α Τόνος 1.800 4,20€ 7.560,00 € 
3 Άμμος Α σκυροδέματος Τόνος 570 5,50€ 3.135,00 € 
4 Άμμος Β επίχωσης σωλήνας Τόνος 300 4,20€ 1.260,00 € 
5 Αμμόχωμα Τόνος 90 4,20€   378,00 € 
6 Χαλίκι σκυροδέματος Τόνος 90 5,20€   468,00 € 
7 Γαρμπίλι σκυροδέματος Τόνος 90 5,20€   468,00 € 
8 Μικτό σκυροδέματος Τόνος 300 5,40€ 1.620,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       29.889.00€ 

ΦΠΑ 24%         7.173,36€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       37.062,36€ 

 
Προσφορές μπορούν να δώσουν Λατομικές Επιχειρήσεις ή Προμηθευτές Αδρανών Υλικών που έχουν 
Εγκαταστάσεις ή χώρους παράδοσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στο σύνολο του 
προϋπολογισμού  του κάθε τμήματος. 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη του κάθε τμήματος  ή / και για μέρος της ποσότητας κάθε 
είδους του τμήματος  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη για το συγκεκριμένο τμήμα. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης σε κάποιο τμήμα (Ανατολικό ή Δυτικό) η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα με 
την συναίνεση του μειοδότη του άλλου τμήματος να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων της όλης προμήθειας για 
Ανατολικό και Δυτικό τμήμα.   

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει  τους μειοδότες αναλογικά 

           Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον ΚΑΕ 8112-01 του προϋπολογισμού για το 2017 της ΔΕΥΑΧ.  

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Προμήθειας θα υπάρξει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του 2018 της ΔΕΥΑΧ. 
Όλες οι τιμές νοούνται για υλικά παραδοτέα ελεύθερα από δασμούς και τέλη. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
                  Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που είναι 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

                                                             ΆΡΘΡΟ 3ο  

Κριτήρια αξιολόγησης – Τρόπος αξιολόγησης 
 

        Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο 

σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε τμήματος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη  προμήθεια 

πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 
 
ΆΡΘΡΟ 4ο  

 Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

          Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την Τρίτη 26/09/2017 και  ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών). 

ΆΡΘΡΟ 5ο  
   Λήψη πληροφοριών 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές 

Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κο Μαυρογένη Σταύρο Προϊστ. Τμ Προμηθειών & Διαχείρισης, Πρόεδρο 
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών στο Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 28210 36278, FAX 2821036288 - 36289 email: 
mavrogen@deyax.org.gr  Τμήμα Προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 6ο   
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

 

Η παράδοση των ποσοτήτων των Αδρανών θα γίνεται καθημερινά επί των αυτοκινήτων της ΔΕΥΑΧ, στις εγκαταστάσεις 
του προμηθευτή ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η ΔΕΥΑΧ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το 
σύνολο των αδρανών  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάζει τη ΔΕΥΑΧ με 
την αναγραφόμενη ποσότητα των αδρανών και να εκδίδει το ζυγολόγιο και το σχετικό δελτίο αποστολής. Ο προμηθευτής οφείλει 
κάθε μήνα να εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο . 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
              Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
 

1.       Δεκτοί γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του αντικειμένου που έχουν έδρα σε κράτη μέλη της 
ΕΕ, του  ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του ΠΟΕ και είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης. Επίσης 
αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής του αντικειμένου της προμήθειας που είναι εγγεγραμμένοι στα 
οικεία Επιμελητήρια και προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα των οίκων που αντιπροσωπεύουν 

2.      Οι δικαιούμενοι συμμετοχής μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών κρατών μελών της ΕΕ  του ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων 
συμβάσεων . 

3.       Κάθε συμμετέχον φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται από τον διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετέχουν. 

 
ΑΡΘΡΟ  8ο  

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομιική Προσφορά  

       Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 
8.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικών συμμετοχής ως παρακάτω: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016.  Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή 
αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας 
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 

Προσοχή!!!!! 
Υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ. έχουν τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις εταιρικές μορφές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε  και Α.Ε. 

 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 ως άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 
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8.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Τις Τεχνικές Απαιτήσεις - προδιαγραφές της προσφερόμενης 
προμήθειας και της συμφωνίας αυτών με την Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές της ΔΕΥΑΧ που  αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του παρόντος Διαγωνισμού .  
          

8.3  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
             Φάκελος με την Οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΓΟΡΑ», η οποία θα έχει 

συμπληρωθεί στα έντυπα οικονομικής προσφοράς των τευχών δημοπράτησης επί ποινή αποκλεισμού. 

 
8.4  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι 
διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη και θα είναι  ελεύθερη από βάρη υπέρ τρίτων. 

 Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση  ως προς το πρόσωπο του 
διαγωνιζομένου που τα υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού. 

 Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο 
όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 

• Οικονομικές προσφορές υψηλότερες του  προϋπολογισμού συμμετοχής, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Προσφορές για  μέρος της ποσότητας των προμηθειών απορρίπτονται. 
•  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ούτε και εναλλακτικές, και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
•  Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε 
κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα.  
• Νόμισμα Ευρώ και η προσφερόμενη τιμή ανά  είδος  θα έχει μέχρι και δύο  δεκαδικά ψηφία. Εάν στην προσφερόμενη 

τιμή υπάρχουν περισσότερα των δύο δεκαδικών ψηφίων π.χ. τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κ.λ.π. αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και 
η προσφορά δεν θα απορρίπτεται. 
• Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής και ο προϋπολογισμός θεωρούνται ουσιώδη για τον διαγωνισμό, η μη 
προσκόμιση έστω και ενός ή η ελλιπής συμπλήρωση τους επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς από τον 

διαγωνισμό 

 Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση  αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή της 
Σύμβασης ή δεν προσκομίζει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του  
Διοικητικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέρχεται στην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  χωρίς άλλη περεταίρω διαδικασία. 

 Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ., να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας στον επόμενο μειοδότη 
μετά την έκπτωση του αρχικού μειοδότη. 

 Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ., να μην προχωρήσει σε κατακύρωση στον μειοδότη αν κρίνει ότι 
το προσφερόμενο προϊόν δεν καλύπτει τις ανάγκες της. 

          Οι  υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/86 θα πρέπει να είναι θεωρημένες  από επίσημη δημόσια αρχή. Δεν 
χρειάζονται θεώρηση εφ όσον έχουν υπογραφεί ψηφιακά από τον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα. 

         Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους 

 Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως 

προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη 

για τη σύγκριση των προσφορών. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή 

συμπλήρωση του φακέλου του διαγωνιζόμενου. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η 

διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης 

του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

ΆΡΘΡΟ  9ο   
Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Πρέπει να είναι τοποθετημένες εις απλούν σε κλειστό κυρίως φάκελο έξω 
από τον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου και η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» (Υπόβαση ,Υπόβαση 3Α, Άμμος Α, Άμμος Β, 
Αμμόχωμα, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Μικτό)» με την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  και με τα δικαιολογητικά των 

άρθρων  8.1, 8.2 και 8.3. 

ΑΡΘΡΟ 10ο   
Υποβολή Προσφορών 

 
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και εις απλούν και 
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στην Ελληνική Γλώσσα.  
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά ή  με άλλο  τρόπο (στην διεύθυνση Μ. Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων) 
μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Μαυρογένης Σταύρος. 

Προσφορές που περιέρχονται στη ΔΕΥΑΧ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που 
κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.  

 
                                                                                  ΑΡΘΡΟ 11ο  

Ισχύς Προσφορών 
 

1.        Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υπέβαλλε για διάστημα  3 μήνες από την ημέρα του 
Διαγωνισμού. 

2.       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3.        Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του 
διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών μέτρων κατά 
αποφάσεων του Αναθέτοντα φορέα, που αφορούν τον διαγωνισμό. 

4.       Η ΔΕΥΑ Χανίων μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση 
ισχύος των προσφορών. 

5.     Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 12ο   
Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται σταδιακά με εξόφληση του ποσού που αναγράφετε στο 
εκάστοτε τιμολόγιο μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια  υλικών κάθε μήνα. Όλα τα δικαιολογητικά 
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΥΑΧ. 
 

ΆΡΘΡΟ 13Ο  

Παραλαβή των υλικών 
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14ο   
                                                                                  Κρατήσεις 

    Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Πoιό αναλυτικά: 
Α) Κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.4013/2011 υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και  κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του 0,06% και 20% ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ επί του 3%  , 
επί της αξίας  της Συμβάσεως χωρίς ΦΠΑ. (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

Β) Κράτηση 0,06%  υπέρ ΑΕΠΠ που υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός ΦΠΑ, της αρχικής ,καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή. ΚΥΑ 1191/14-3-2017 / (ΦΕΚ 969/22-
3-2017 Τεύχος Β) 

ΑΡΘΡΟ 15ο   
Εγγυήσεις 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

                Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του κάθε τμήματος ισχύος 4 μήνες από την ημέρα του 

Διαγωνισμού.  Πιό αναλυτικά: 
               1.ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ :   398,52€ 
                2.ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:  597,78€ 
14.1  Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
14.2 Η εγγυητική επιστολή τραπέζης  θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 

1) Την ημερομηνία έκδοσης. 
2) Τον εκδότη. 
3) Τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προς την οποία θα απευθύνεται. 
4) Τον αριθμό της εγγύησης. 
5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση. 
6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7)  Το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διηζήσεως. 
9)  Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (5) ημέρες από 
την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. 
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες  μετά την λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλ. θα έχει ισχύ για 150 ημέρες. 
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12)  Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

13  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς να αναφέρει  τα ανωτέρω η εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

14 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την 
κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης 

 
Β.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
14.3 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργολαβία, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε πέντε (5)% του προσφερόμενου από τον ίδιο ποσού κατά την 

δημοπρασία, χωρίς τον Φ.Π.Α 
14.4 Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
14.5  Όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 14.2 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν  και για την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 
14.6  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου 

του έργου, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες. 
14.7  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας  και  

ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους . 
 

ΆΡΘΡΟ 16ο  
     Δικαιολογητικά Κατακύρωσης –Οριστικός Ανάδοχος 

 
     Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, ο αναθέτων φορές ΔΕΥΑΧ, απαιτεί από τον ανάδοχο να υποβάλει έως 20 ημέρες 

ενημερωμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 

προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες 

που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα 

μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της 

για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

 

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των 
διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν απασχολεί προσωπικό αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται σε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. 
 
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου σε ισχύ, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το  επάγγελμά 

τους, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ) Έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι εταιρεία. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 17ο  
     Ενστάσεις Προσφυγές 

 
      Α.Κατά οποιασδήποτε πράξης του αναθέτοντα φορέα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης. 
 
Προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα.   
Κατά της διακήρυξης, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υποβολής μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς.  
Ο  αναθέτων φορέας, αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της ένστασης. Δια της παρόδου άπρακτης της 
προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, 
ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση ευσταθεί και γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 
      Β. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203,218 και 
220 Ν.4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύβαση, μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν 
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λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
                  

                                                                                     ΆΡΘΡΟ 18ο  
 Ισότιμες Προσφορές 

 

1. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιμή.  
2. Στην περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο   

µε κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων.  

 
       ΆΡΘΡΟ 19ο  

       Άλλοι Γενικοί όροι 
 

1. Η παρούσα δημοσίευση, και η Σύμβαση  που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό 
δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δημοσίευσης και της Σύμβασης ο προμηθευτής 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων. 

2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 1 της Διακήρυξης, τις οποίες 
θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

3.  Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ολικά ή µερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. 
4. Κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης . 
5. Κατά τα λοιπά και σε περίπτωση πρόδηλων τυπικών σφαλμάτων της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας περί δημόσιων Συμβάσεων Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016.). 
          

             ΆΡΘΡΟ 20ο   
          Συνεννόηση – Αλληλογραφία 
 

 Όλες οι μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή 
διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν 
λαμβάνονται υπ' όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

 
                                          ΆΡΘΡΟ 21ο  

      Δημοσίευση 
 

Περίληψη της διακήρυξης  θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα,  θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΔΕΥΑΧ 
(www.deyach.gr) και  στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΧ  ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό 
ιστότοπο της ΔΕΥΑ((www.deyach.gr). 
Επίσης η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στην Διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46. 
 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deyach.gr/
http://www.deyach.gr)/
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 
- Κωδικός  Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 51111 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές , Χανιά , 
Τ.Κ. 73300 
 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κ .Μαυρογένης Σταύρος 
- Τηλέφωνο: 28210 36278 
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@deyax.org.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.deyax.org.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» (Υπόβαση ,Υπόβαση 3Α, Άμμος Α, Άμμος Β, 

Αμμόχωμα, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Μικτό) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ [CPV: 14212200-2] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ001902509 & “17REQ001919830’’] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  ΥΠΑΡΧΕΙ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
  
                                                    Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxiv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 



14 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

ος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvi, εκτός εάν : 
α) ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvii. 
β) ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 
στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το 

ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 

εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 



16 
 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

25 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

26 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

27 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

28 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

Προσοχή!!!!! 
Υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ. έχουν τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις εταιρικές μορφές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε  και Α.Ε. 
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)                                                   Χανιά 05/09/2017 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΥΑΧ  

Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός  
 

                  Εργασία – Προϋπολογισμός     CPV: 14212200-2 

          Ο διαγωνισμός αφορά την  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» (Υπόβαση ,Υπόβαση 3Α, Άμμος 
Α, Άμμος Β, Αμμόχωμα, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Μικτό) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ έχει Προϋπολογισμό 49.815,00€  χωρίς 

την δαπάνη του Φ.Π.Α  και 61.770,60€ με ΦΠΑ. Κ.Α.Ε. 8112-01   

Πιο αναλυτικά:  

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Κωδ.απ
οθήκης 

c.p.v. Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα 14-04-000 14212200-2 Τόνος 10.000 2,50€ 25.000,00€ 
2 Υπόβαση 3Α 14-04-001 14212200-2 Τόνος 3.000 4,20€ 12.600,00€ 
3 Άμμος Α σκυροδέματος 14-00-000 14212200-2 Τόνος 950 5,50€ 5.225,00 € 
4 Άμμος Β επίχωσης 

σωλήνας 
14-00-001 14212200-2 Τόνος 

500 4,20€ 2.100,00 € 

5 Αμμόχωμα 14-00-002 14212200-2 Τόνος 150 4,20€ 630,00 € 
6 Χαλίκι σκυροδέματος 14-05-000 14212200-2 Τόνος 150 5,20€ 780,00 € 
7 Γαρμπίλι σκυροδέματος 14-02-000 14212200-2 Τόνος 150 5,20€ 780,00 € 
8 Μικτό σκυροδέματος 14-03-000 14212200-2 Τόνος 500 5,40€ 2.700,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         49.815,00€ 

ΦΠΑ 24%         11.955,60€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         61.770,60€ 
 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.815,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα δώδεκα 
μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα χρηματοδοτηθεί 
από ιδίους πόρους και προβλέπετε σχετική πίστωση στον  προϋπολογισμού για το 2017 της ΔΕΥΑΧ. Για το 
ανεκτέλεστο τμήμα της Προμήθειας θα υπάρξει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του 2018 της ΔΕΥΑΧ. 
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 20% με αντίστοιχη 
αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση 
του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}.  Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα 
προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 9.963,00€ πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:  

 
 
 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (OPTION) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Προαίρεση 
20% 

Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα Τόνος 10000 2.000 2,50€ 5.000,00 € 
2 Υπόβαση 3Α Τόνος 3.000 600 4,20€ 2.520,00 € 
3 Άμμος Α σκυροδέματος Τόνος 950 190 5,50€ 1.045,00 € 
4 Άμμος Β επίχωσης σωλήνας Τόνος 500 100 4,20€ 420,00 € 
5 Αμμόχωμα Τόνος 150 30 4,20€ 126,00 € 
6 Χαλίκι σκυροδέματος Τόνος 150 30 5,20€ 156,00 € 
7 Γαρμπίλι σκυροδέματος Τόνος 150 30 5,20€ 156,00 € 
8 Μικτό σκυροδέματος Τόνος 500 100 5,40€ 540,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     3.080  9,963.00€ 

ΦΠΑ 24%        2,391,12€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        12.354,12€ 
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Τ Μ Η Μ Α Τ Α  
 

Επειδή η ΔΕΥΑΧ για την συγκεκριμένη Προμήθεια λαμβάνει υπόψιν της: 
Α) Την σημαντική επιβάρυνση που προκύπτει από το κόστος μεταφοράς λόγω της κατανάλωσης καυσίμων, 
Β) Ότι ο χρόνος παρέμβασης θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός ανά Δ.Δ .αρμοδιότητας της, και 
Γ) Την εν γένει μείωση του λειτουργικού της κόστους και την όσο το δυνατό καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση 
των εργαζομένων της 

η παραπάνω προμήθεια κατανέμετε ως εξής: 
 

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΕΥΑΧ που περιλαμβάνει   

1.Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 
2.Δ.Δ.ΘΕΡΙΣΣΟΥ 

 3. Δ.Δ. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
      4.Δ.Δ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

     Β)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΕΥΑΧ που περιλαμβάνει   

1.Δ.Δ. ΣΟΥΔΑΣ 
2.Δ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ 

          3. Δ.Δ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

Α.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ 40% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα Τόνος 4.000 2,50€ 10.000,00 € 
2 Υπόβαση 3Α Τόνος 1.200 4,20€ 5.040,00 € 
3 Άμμος Α σκυροδέματος Τόνος 380 5,50€ 2.090,00 € 
4 Άμμος Β επίχωσης σωλήνας Τόνος 200 4,20€  840,00 € 
5 Αμμόχωμα Τόνος 60 4,20€  252,00 € 
6 Χαλίκι σκυροδέματος Τόνος 60 5,20€  312,00 € 
7 Γαρμπίλι σκυροδέματος Τόνος 60 5,20€  312,00 € 
8 Μικτό σκυροδέματος Τόνος 200 5,40€ 1.080,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       19.926,00€ 

ΦΠΑ 24%         4.782,24€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
  

24,708,24€ 
 

 
Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ 60% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα Τόνος 6.000,00 2,50€ 15.000,00 € 
2 Υπόβαση 3Α Τόνος 1.800,00 4,20€ 7.560,00 € 
3 Άμμος Α σκυροδέματος Τόνος 570,00 5,50€ 3.135,00 € 
4 Άμμος Β επίχωσης σωλήνας Τόνος 300,00 4,20€ 1.260,00 € 
5 Αμμόχωμα Τόνος 90,00 4,20€   378,00 € 
6 Χαλίκι σκυροδέματος Τόνος 90,00 5,20€   468,00 € 
7 Γαρμπίλι σκυροδέματος Τόνος 90,00 5,20€   468,00 € 
8 Μικτό σκυροδέματος Τόνος 300,00 5,40€ 1.620,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       29.889.00€ 

ΦΠΑ 24%         7.173,36€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       37.062,36€ 

 
Προσφορές μπορούν να δώσουν Λατομικές Επιχειρήσεις ή Προμηθευτές Αδρανών Υλικών που έχουν 

Εγκαταστάσεις ή χώρους παράδοσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στο σύνολο του 
προϋπολογισμού  του κάθε τμήματος. 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη του κάθε τμήματος  ή / και για μέρος της ποσότητας κάθε 
είδους του τμήματος  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη για το συγκεκριμένο τμήμα. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης σε κάποιο τμήμα (Ανατολικό ή Δυτικό) η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα με 
την συναίνεση του μειοδότη του άλλου τμήματος να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων της όλης προμήθειας για 
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Ανατολικό και Δυτικό τμήμα.   
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 
    Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει  τους μειοδότες αναλογικά 

           Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον ΚΑΕ 8112-01 του προϋπολογισμού για το 2017 της ΔΕΥΑΧ.  

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Προμήθειας θα υπάρξει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του 2018 της ΔΕΥΑΧ. 
Όλες οι τιμές νοούνται για υλικά παραδοτέα ελεύθερα από δασμούς και τέλη. 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ Ο Προϊστ. Τμ. Προμηθειών & Διαχείρισης 

Κων/νος Στεργιάννης Σταύρος Μαυρογένης 
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Μεγίστης Λαύρας 15  
Μουρνιές 73300, Χανιά 
 
Πληρ.:Χρυσαυγή Παπαδογιάννη 
Τηλ.: 28210 36266 
Fax.: 28210 36288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Χανιά 05/09/2017 
 
 
 
 

 

                                             «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»  
               (Υπόβαση ,Υπόβαση 3Α, Άμμος Α, Άμμος Β, Αμμόχωμα, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Μικτό) 

K.A.E. προϋπολογισμού προμηθειών 8112-01 CPV: CPV: 14212200-2   

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω αδρανών υλικών 

1. Υπόβαση προδιαλογέα Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου (υλικό προδιαλογέα 0-20) για 
επίχωση σωλήνων.  

2. Υπόβαση 3Α Αρίστης ποιότητας (0-32)  από υλικό λατομείου για επίστρωση οδοστρώματος 
Π.Τ. 0-155 

3. Άμμος Α σκυροδέματος Αρίστης ποιότητας τριβείου για παραγωγή σκυροδέματος (0-4) 

4. Άμμος Β επίχωσης  σωλήνων Επίχωσης σωλήνων (0-4) 

5. Αμμόχωμα Επίχωσης σωλήνων 

6. Χαλίκι  σκυροδέματος Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ. 

7. Γαρμπίλι  σκυροδέματος Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,20 έως 1 εκ. 

8. Μικτό σκυροδέματος Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ 

 
που απαιτούνται για τις ανάγκες των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας και όλων γενικά των αναγκών της ΔΕΥΑΧ. 
Θα    διεξαχθεί    Συνοπτικός    Διαγωνισμός    με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»   (υποβάσεις, 
αμμοχάλικα σκυροδέματος) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος εφ’ 

όσον πληρούνται  τα  τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.815,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα δώδεκα μηνών που 

μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και 

προβλέπετε σχετική πίστωση στον  προϋπολογισμού για το 2017 της ΔΕΥΑΧ. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Προμήθειας θα υπάρξει 
σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του 2018 της ΔΕΥΑΧ. 

Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 20% με αντίστοιχη αύξηση της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα 
προαίρεσης (option)}.  Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 9.963,00€ πλέον 

ΦΠΑ 
Ο Προμηθευτής των ανωτέρω υλικών θα διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για τα προμηθευόμενα είδη. 

  Τα υλικά θα παραδίδονται καθημερινά από τον προμηθευτή, σε φορτηγά της ΔΕΥΑΧ στις εγκαταστάσεις του , κατόπιν εντολής και θα    εκδίδεται 
το σχετικό δελτίο αποστολής. Το τιμολόγιο πώλησης θα εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα. 
 Τα αδρανή υλικά λατομείου θα είναι αρίστης ποιότητας και με τις παρακάτω προδιαγραφές : 
Υπόβαση Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου (υλικό προδιαλογέα 0-20) για επίχωση σωλήνων.  
Υπόβαση 3Α  Αρίστης ποιότητας (0-32)  από υλικό λατομείου για επίστρωση οδοστρώματος Π.Τ. 0-155 
Άμμος Α Αρίστης ποιότητας τριβείου για παραγωγή σκυροδέματος (0-4) 
Άμμος Β Επίχωσης σωλήνων (0-4) 
Αμμόχωμα Επίχωσης σωλήνων 
Χαλίκι Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ. 
Γαρμπίλι Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,20 έως 1 εκ. 
Μικτό Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ. 

     Ο ανάδοχος-προμηθευτής υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής. Θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τους.  

              Η υπηρεσία µπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιηµένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των    
ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή.  

 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού                   Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της        
            Μελετών, Έργων  & Ανάπτυξης                                                   Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 
 

   Χρυσαυγή Παπαδογιάννη                  Κων/νος Στεργιάνης  
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΥΑΧ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
Του   ……………………………………………………………… 
Έδρα ……………………………………………………………… 
Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 
Fax : ………………………………e-mail : …………………………… 
 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος* 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα Τόνος 4.000    

2 Υπόβαση 3Α Τόνος 1.200    

3 Άμμος Α σκυροδέματος Τόνος 380    

4 Άμμος Β επίχωσης 
σωλήνας 

Τόνος 
200 

 
 

 

5 Αμμόχωμα Τόνος 60    

6 Χαλίκι σκυροδέματος Τόνος 60    

7 Γαρμπίλι σκυροδέματος Τόνος 60    

8 Μικτό σκυροδέματος Τόνος 200    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ        

ΦΠΑ 24%         

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

 
 

 
 

 
Χανιά  /      /  
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
*μέχρι 2 δεκαδικά 
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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΥΑΧ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
Του   ……………………………………………………………… 
Έδρα ……………………………………………………………… 
Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 
Fax : ………………………………e-mail : …………………………… 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΧ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος* 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα Τόνος 6.000    

2 Υπόβαση 3Α Τόνος 1.800    

3 Άμμος Α σκυροδέματος Τόνος 570    

4 Άμμος Β επίχωσης 
σωλήνας 

Τόνος 
300 

 
 

 

5 Αμμόχωμα Τόνος 90    

6 Χαλίκι σκυροδέματος Τόνος 90    

7 Γαρμπίλι σκυροδέματος Τόνος 90    

8 Μικτό σκυροδέματος Τόνος 300    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       

ΦΠΑ 24%         

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

 
 

 
Χανιά  /      /  
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

*μέχρι 2 δεκαδικά 
 



23 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(για προμήθεια αδρανών υλικών ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ &  
ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟς της ΔΕΥΑΧ) 

                                                                                                                          Χανιά ../../2017 
                                                                                                                    Αρ.πρωτ….. 

 
Σήμερα την ..η ……… ημέρα ……. στις 12.00 μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ μεταξύ των: Αντωνίου Σχετάκη Προέδρου της 

ΔΕΥΑΧ νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΥΑΧ και …….. του …... Α.Δ.Τ. ………. εκπροσώπου της εταιρείας ……………... στην οποία 
ανατέθηκε η προμήθεια αδρανών υλικών για το ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ & ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ της ΔΕΥΑΧ με την υπ’ 
αριθμό …./2017 απόφαση του Δ.Σ της  ΔΕΥΑΧ, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 
1) Ο Πρόεδρος αναθέτει στον παραπάνω Προμηθευτή, για λογαριασμό της ΔΕΥΑΧ, την προμήθεια αδρανών υλικών 

για το ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ & ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ της ΔΕΥΑΧ της και προϋπολογισμού ………...,00€ χωρίς τον ΦΠΑ 
ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ανάδοχος  c.p.v. Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότη
τα 

Τιμή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπόβαση προδιαλογέα  14212200-2 Τόνος    

2 Υπόβαση 3Α  14212200-2 Τόνος    

3 Άμμος Α σκυροδέματος  14212200-2 Τόνος    

4 
Άμμος Β επίχωσης 
σωλήνας 

 14212200-2 Τόνος    

5 Αμμόχωμα  14212200-2 Τόνος    

6 Χαλίκι σκυροδέματος  14212200-2 Τόνος    

7 Γαρμπίλι σκυροδέματος  14212200-2 Τόνος    

8 Μικτό σκυροδέματος  14212200-2 Τόνος    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       

ΦΠΑ 24%       

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       

 
2) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην …../2017 απόφαση του Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑΧ και στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή. 
3) Η παράδοση θα γίνεται όποτε ζητηθεί επί αυτοκινήτου της ΔΕΥΑΧ. Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν εντολής της 

ΔΕΥΑΧ και στο τέλος του μήνα θα εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης. 
4) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής προσκόμισε την υπ’ αριθμόν …….   εγγυητική επιστολή της 

τράπεζας ……………………..  ποσού …..€ και ισχύος εξαντλήσεως του προϋπολογισμού προσαυξημένου έως 20% . 

5) Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.4412/2016 

6)  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει το άρθρο 200 παρ.2α και παρ.3 

Ν.4412/2016. 

7)  Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών και υπηρεσιών του 

Ν.4412/2016, καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της απόφασης ανάθεσης και της προσφοράς του προμηθευτή. 

8)  Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΔΕΥΑΧ  ύστερα από σχετικό έλεγχο. 

9) Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παρίσταται εφ' όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή   εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

10)  Ο Προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

11) Οι όροι της ……../2017 αποφάσεως του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ με  ΑΔΑ: ……..τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης. 

12)  Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα και θεωρείτε ισχύουσα από την ημερομηνία του παρόντος και 
ολοκληρώνεται ως το άρθρο 202 του Ν.4412/2016.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

Για την ΔΕΥΑΧ Για τον προμηθευτή 
Ο Πρόεδρος Χωρίς καμιά Επιφύλαξη 

  
Αντώνιος Σχετάκης  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

 
 

 

    
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Μεγ. Λαύρας  15 Μουρνιές Χανίων 
Τηλ. 28210 36220 fax 28210 36288 
                                                                                                        Χανιά:08/09/2017 
                                                                                                        Αρ. Πρωτ: 6936 

                                           ΑΔΑ: 7ΧΝΔΟΕΨΡ-Λ3Θ   

Πληροφορίες:  Σταύρος Μαυρογένης  

Μεγ. Λαύρας  15 Μουρνιές Χανίων 
Τηλ: 2821036278             

Φαξ: 2821036289               

Εmail:mavrogen@deyax.org.gr  

site: www.deyax.org.gr  

 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
        Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την Εκτέλεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» (Υπόβαση ,Υπόβαση 3Α, Άμμος Α, Άμμος Β, 
Αμμόχωμα, Χαλίκι, Γαρμπίλι, Μικτό)» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ  NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434 CPV 14212200-2   

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο 

σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε τμήματος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφορά  πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

        Η δαπάνη για την Προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.815,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με κατανομή 
19.926,00€ για το ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ και 29.889,00€ για το ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. 
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον Κ.Α.Ε.8112-01. 
        Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του κάθε τμήματος ισχύος 4 μήνες από την ημέρα του 
Διαγωνισμού.  Πιό αναλυτικά:  1.ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ :   398,52€ 
                   2.ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:  597,78€. 

Η Εγγυητική Συμμετοχής  θα  πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα στο άρθρο 15 της διακήρυξης 
αναφέρονται. 
           Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε πέντε (5)% του προσφερόμενου από τον ίδιο ποσού κατά την 

δημοπρασία, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της 
ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές , την Τρίτη 26/09/2017 

και  ώρα. 10.00 π.μ (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ. 

       Το Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει  

την επιλογή αναδόχου. 
         Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ., να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας στον επόμενο μειοδότη 
μετά την έκπτωση του αρχικού μειοδότη. 
        Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δ.Σ., να μην προχωρήσει σε κατακύρωση στον μειοδότη αν κρίνει ότι το 
προσφερόμενο προϊόν δεν καλύπτει τις ανάγκες της. 

        Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κ. Σταύρος Μαυρογένης, 
Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). 
      Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης οι Τεχνικές Προδιαγραφές ,ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της 
Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3  όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 
άρθρο 46. 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ 
 

Αντώνης Σχετάκης 

mailto:mavrogen@deyach.gr
http://www.deyach.gr/
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