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     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       Χανιά 08/12/2017  
    ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 9505 
                   ΧΑΝΙΩΝ 

    (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 
         ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Τηλ. 28210–36273, Fax: 28210–36289 

    e-mail: mavrogen@deyach.gr 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΧ  
                                                                           (NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434) 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κος Τζινευράκης Μιχαήλ προσκαλεί  σε δημοπρασία πλειοδοτική, 
φανερή και προφορική για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (αρ. 199, παρ. 1 και αρ. 
201 του ΔΚΚ) κάθε ενδιαφερόμενο για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΧ»  με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο  ποσοστό αύξησης επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες της τιμής 
εκκίνησης για το σύνολο των υλικών του πίνακα A και πίνακα Β που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.   

 
Πιο αναλυτικά: 

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ προς Εκποίηση. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Α/Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Μέταλλο / κωδικός 

μετάλλου 

Τιμή 
εκκίνησης 
ΔΕΥΑΧ ανά 

είδος 
(€/κιλό)χωρίς 

ΦΠΑ24% 

Εκτιμωμένη 
Ποσότητα κιλά 

 

1 
Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ - Περιοχή 

Κουμπελή Χανίων 
Σίδηρος-χάλυβας / 17 04 05 0,11€ 30.000 

                             
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α/Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Μέταλλο / κωδικός 

μετάλλου 

Τιμή 
εκκίνησης 
ΔΕΥΑΧ ανά 

είδος 
(€/κιλό)χωρίς 

ΦΠΑ24% 

Εκτιμωμένη 
Ποσότητα κιλά 

 

1 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΧ 

 
Ορείχαλκος / 17 04 01 1,80€ 5.000 

 
                    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ  

                                                                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΑ .    12.300,00€ 
 
AΡΘΡΟ  1ο  
Τόπος – Τρόπος - Χρόνος διεξαγωγής του πλειστηριασμού 
Η  πλειοδοσία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Μ. Λαύρας και Αρπακουλάκηδων γωνία 
Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής την 22η Δεκεμβρίου 
ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00.π.μ (λήξη επιδόσεως φακέλου δικαιολογητικών 
συμμετοχής). 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο  
Δεκτοί στο διαγωνισμό 

1.    Δεκτοί γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του αντικειμένου που έχουν έδρα σε 
κράτη μέη 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 άλρτιας εκτέλεσης.  

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Εκτιμωμένη 
Ποσότητα κιλά 
   

Τιμή / κιλό ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

1.  
2. 

  Σίδηρος -Χάλυβας 
   ορείχαλκος 

30.000 
5.000 

0,11€ 
            1,80€ 

 3.300,00€  
 9.000,00€ 
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3. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής μπορούν να προσφέρουν σε όποιο πίνακα εκποιούμενων υλικών 
επιθυμούν, αλλά για το σύνολό του. 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο  

       Ισχύουσες Διατάξεις 
         1. Άρθρο 186 παρ.5 ,  Άρθρο 199 παρ.1 του  και άρθρο 201 του Ν.3463/2006. 
         2. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 
         3. Την 570/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με την οποία ορίζονται τα  μέλη 
μετά των αναπληρωματικών τους για την διεξαγωγή της πλειοδοτικής διαδικασίας 
εκποίησης των υλικών της ΔΕΥΑΧ. 
Α    Τζινευράκης Μιχαήλ  Πρόεδρος επιτροπής 
Β.    Καραμπινάκης Νικόλαος  Μέλος – Αναπληρωματικός Παινεσάκης Νικόλαος 
Γ.    Κουτράκης Ιωάννης  Μέλος- Αναπληρωματικός   Παπαδάκης Δημήτριος 
       4. Την 190/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ ορισμού των δύο μελών της 
εκτιμητικής επιτροπής  ως παρακάτω: 
Α. Καραμπινάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ - Πρόεδρος Επιτροπής 
Β. Λεβεντάκης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ ΔΕΥΑΧ – Μέλος Επιτροπής, 

 
και την  με αρ.πρωτ 4651/29-6-2017  απόφαση του Προέδρου Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ 
ορισμού δύο μελών υπαλλήλων της ΔΕΥΑΧ της Εκτιμητικής Επιτροπής, ως 
παρακάτω: 

Γ  Τζόκας  Αλέξανδρος .Μηχανικός της ΔΕΥΑΧ 
Δ  Πλανάκη Χρυσάνθη Γραμματέας της Επιτροπής 
         5. Το με αρ πρωτ. 5199/7-6-2017 Εισηγητικό έγγραφο της  Εκτιμητικής 
Επιτροπής στο οποίο αναγράφονται τα προς εκποίηση υλικά και το εκτιμούμενο 
τίμημα αυτών.  
         6. Την 326/2017  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με την οποία εγκρίνεται    
             το προαναφερόμενο πρακτικό. 
         7. Την 570/2017απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με την οποία εγκρίνονται   οι όροι 
του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο  
 Είδος προς Εκποίηση- Τιμή εκκίνησης-Ποσότητα 
 

1.     ΠΙΝΑΚΑΣ  Α. Σίδηρος –Χάλυβας (30.000 κιλά) 
    Α.1. Τιμή εκκίνησης 0,11€ χωρίς ΦΠΑ, ανά κιλό βάρους. 
 

 2.      ΠΙΝΑΚΑΣ  Β. Ορείχαλκος (5.000 κιλά) 
     Β.1  Τιμή εκκίνησης 1,80€ χωρίς ΦΠΑ, ανά κιλό βάρους. 
 

 3.       Συνολική Ενδεικτική ποσότητα 35.000 κιλά. 
  

4.    Στην ανωτέρω ποσότητα του ΠΙΝΑΚΑ Α έχει συμπεριληφθεί το βάρος του με 
αριθμό ΜΕ 27432  μηχάνημα έργου ΕΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ GASE της ΔΕΥΑΧ 
που πρόσφατα –και μετά την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής- διαγράφτηκε 
οριστικά από τα μητρώα του στόλου  της ΔΕΥΑΧ λόγω παλαιότητας και ασύμφορο 
προς επισκευή, με εκτιμώμενο βάρος εκποίησης 8.000 κιλά. Το διαγραφέν 
ανωτέρω μηχάνημα εκποιείται ως Σίδηρος-Χάλυβας, δεδομένου ό,τι το συνολικό 
βάρος του υπερβαίνει το όριο των 3.500 κιλών για το οποίο επιβάλλεται 
ανακύκλωση. 

       
Β. Χώροι Αποθήκευσης 
Τα εκποιούμενα είδη θα παραλαμβάνονται  από τους  χώρους αποθήκευσης τους, που είναι στην 
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στον Βιολογικό στην Περιοχή Κουμπελή Χανίων και στον  
ανοικτό αποθηκευτικό χώρο της ΔΕΥΑΧ που βρίσκεται στην περιοχή του νεκροταφείου 
Μουρνιών. 
Από την ημερομηνία ανάρτησης ή από την ημερομηνία δημοσίευσης και για πέντε εργάσιμες (5) ημέρες 

δηλ. μέχρι 18/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
επισκεφθούν τους χώρους της  ΔΕΥΑΧ για να λάβουν γνώση των προς εκποίηση υλικών 
συνεννοούμενοι  νωρίτερα με τους αρμόδιους  υπαλλήλους της ΔΕΥΑΧ. 

Υπεύθυνος για να λάβουν γνώσει των προς εκποίηση υλικών : 
   Κος Τζόκας Αλέξανδρος – Μέλος της εκτιμητικής επιτροπής –υπάλληλος της ΔΕΥΑΧ. (τηλ: 

2821045268 - 
Η ευθύνη παραλαβής των εκποιούμενων υλικών  από τους παραπάνω χώρους καθώς και τα 

έξοδα παραλαβής και μεταφοράς επιβαρύνουν το πλειοδότη. 
Το πραγματικό βάρος  αυτών των αντικειμένων θα βεβαιωθεί με ζύγιση που θα γίνει με έξοδα του 
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τελευταίου πλειοδότη υπό την επίβλεψη της ΔΕΥΑΧ. 
 

               ΑΡΘΡΟ  5ο           
        Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα έχουν μαζί τους την 
Αστυνομική Ταυτότητά τους και οφείλουν να προσκομίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τα ακόλουθα 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. 

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. 
ε) Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζονταν την προσφορά (εφ’ όσον παραστεί 

αντιπρόσωπος), θεωρουμένου νομίμως του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από 
δημόσια αρχή. 

ζ) Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (αρ 8,ΚΥΑ 
50910/2727/ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003-Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
,Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης) 

η) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του Εγγυητή, με τα πλήρη στοιχεία του Διαγωνιζόμενου 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αρ..Δελτ..Ταυτότητας, Αρ..Φορολ.. Μητρώου) για τον οποίο 
εγγυάται  ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των 
όρων της σύμβασης. 

     
     ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  του Ν. 1599/1986: 
1) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

   2) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία . 

3) ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της 
Δημοπρασίας  από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ. 

4)  ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους  και έχει δει τα εκποιούμενα είδη. 
5) με τα πλήρη στοιχεία του Εγγυητή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αρ..Δελτ..Ταυτότητας, 

Αρ..Φορολ.. Μητρώου) που θα υπογράψει και το πρακτικό της δημοπρασίας.(άρθρο 3 
παρ.2.εδ.ε  του Π.Δ.270/81). 

 
            Οι  υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/86 θα πρέπει να είναι θεωρημένες  από επίσημη     

δημόσια αρχή. Δεν χρειάζονται θεώρηση εφ όσον έχουν υπογραφεί ψηφιακά. 
            Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής  και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός θεωρούνται 

ουσιώδη για τον διαγωνισμό, η μη προσκόμιση έστω και ενός, επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς από τον διαγωνισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ  6ο  
Τρόπος ενέργειας του διαγωνισμού 

α) Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα  περιέχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό ( άρθρο 5ο) στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από                     
ενυπόγραφη κατάσταση με τα περιεχόμενα της προσφοράς. 
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β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή έως 10:00 π.μ. αφού πρώτα έχουν 
πρωτοκολληθεί και θα φαίνεται η  ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης της ΔΕΥΑΧ. Μετά το 
πέρας του ανωτέρω χρόνου καμία προσφορά συμμετοχής  δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
γ) Μετά την λήξη του παραπάνω χρόνου και από ώρα 10.00 π.μ. η επιτροπή –παρουσία του 
Νομικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΧ και του Γραμματέα της, ανοίγει και ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και συντάσσει Πρακτικό και αποφασίζει ποιες προσφορές απορρίπτονται. Τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά τη διάρκεια αυτού 
από όλα τα μέλη της επιτροπής. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους, τα  κατατεθέντα δε 
δικαιολογητικά τους, παραμένουν στην Υπηρεσία και δεν επιστρέφονται.  
Αμέσως μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, ξεκινά η διαδικασία της Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής 
Δημοπρασίας, πρώτα για τα υλικά του Πίνακα Α και μετά την ανάδειξη Πλειοδότη ,θα ξεκινήσει η 
διαδικασία για τα υλικά του Πίνακα Β. 
Η διάρκεια της κάθε φάσης θα είναι  μέχρι και μισή ώρα (30 λεπτά) από την έναρξή της,  με την 
σειρά που έχουν καταγραφεί οι συμμετέχοντες στο Πρακτικό της Επιτροπής. 
Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει κατά την διαδικασία της Φανερής και 
Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας, προσφορά, τίθεται εκτός της δημοπρασίας για τα υλικά του 
αντίστοιχου πίνακα. 
Η Πλειοδοσία αφορά ενιαίο ποσοστό  επί τοις εκατό (%)  σε ακέραιες μονάδες αύξησης της τιμής 
εκκίνησης για το σύνολο των εκποιούμενων υλικών του  Πίνακα Α και του πίνακα Β που συμμετέχει 
ο διαγωνιζόμενος.(π.χ 17%,18%,19%  κ.λ.π.) 
Η δημοπρασία μπορεί να  συνεχιστεί και πέραν του παραπάνω οριζόμενου χρόνου, εφ΄ όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της 
οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη. 
δ) Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των προς εκποίηση υλικών δεν γίνεται δεκτή και θα 
απορρίπτεται. 
ε) Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές ούτε κατά την διάρκεια της 
πλειοδοσίας ούτε μετά το πέρας της Διαδικασίας. 
ζ) Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα εάν δεν κριθούν οι προσφορές ικανοποιητικές, να μην 
κατακυρώσει τον διαγωνισμό. Μετά την κατακύρωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 
Πλειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης  επί της εκατό (%) σε 
ακέραιες μονάδες της τιμής εκκίνησης για το σύνολο των υλικών πίνακα A και πίνακα Β που 
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. (π.χ 17%,18%,19%  κ.λ.π.). 
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη 
της Επιτροπής,  τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή. 
η) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να φέρει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει και αυτός το Πρακτικό της Δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ 
ολοκλήρου με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

             Εγγυήσεις 
            Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
                Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το ποσοστού 1/10 της αξίας του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού που συμμετέχει: 

         1. Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ : 330,00€ 
         2  Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ : 900,00€ 
         3. Για το σύνολο των εκποιούμενων Υλικών 1.230,00€ άνευ ΦΠΑ, ισχύος 2 μήνες από την 

ημέρα του Διαγωνισμού.   
7.1  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. 

7.2 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. 



5 
 

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. 
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 
δημοπρασία, 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 

  15    Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Υπογραφή σύμβασης 
       Ο τελευταίος πλειοδότης  υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση, με απόδειξη, 
της κατακυρωτικής απόφασης και πριν την παράδοση των προς εκποίηση ειδών να καταβάλλει 
ολόκληρο το προσφερόμενο από αυτόν ποσό στο ταμείο της ΔΕΥΑΧ. 
       Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση, η Επιχείρηση 
διενεργεί επανάληψη του πλειστηριασμού, ως άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Τιμές - Κρατήσεις 

Το ποσοστό (ως άρθρο 6γ) θα είναι ενιαίο για το σύνολο των εκποιούμενων υλικών και το τίμημα 
που θα καταβληθεί θα είναι σε ευρώ (€) και η παραλαβή θα γίνει ως ορίζεται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 11 
της Διακήρυξης.  

Ο Πλειοδότης βαρύνεται  με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο και                  
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο  
Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνισθέντος ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι και την επομένη της διεξαγωγής 
του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας ή της επομένης της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις 
εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο 
της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται διαφορετικά, 
δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Η απόφαση επί της ενστάσεως λαμβάνεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ μετά από αντίστοιχη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο  

       Τρόπος παραλαβής υλικού 
Ο Πλειοδότης θα πρέπει εντός δέκα ημερών από την ημέρα που ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία να έχει 
παραλάβει το υλικό για το οποίο είναι πλειοδότης. 
Ο Πλειοδότης υποχρεούται για κάθε φορτίο που θα παραλαμβάνει από οποιοδήποτε σημείο, να 
συνοδεύεται από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας και να εκδίδει το αντίστοιχο ζυγολόγιο.  
 
ΑΡΘΡΟ  12ο  
Διάρκεια προσφορών 

          Η Προσφορά πλειοδοσίας  θα έχει ισχύ έως το τέλος της διαδικασίας φόρτωσης και   απομάκρυνσης όλων 
των εκποιούμενων υλικών του Πίνακα και ολικής καταβολής του τιμήματος εκποίησης. 

 
ΑΡΘΡΟ  13ο  
Επανάληψη της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία  επαναλαμβάνεται όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 
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αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά 
εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη  και αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΥΑ Χανίων. 
 
ΑΡΘΡΟ  14ο  
Λήξη προσφορών - Δημοσίευση 

        α) Οι αναλυτικοί όροι της Δημοπρασίας καθώς και η Περίληψη αυτής θα αναρτηθούν  στην 
διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr. 

β) Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στην Διαύγεια, θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα στον 
ημερήσιο τοπικό τύπο και σε  μια Αθηναϊκή ευρείας κυκλοφορίας. 

     Επίσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ και θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της 
ΔΕΥΑΧ. 

    Πληροφορίες διαδικασίας δημοπρασίας : 
   1. Τμήμα Προμηθειών ΔΕΥΑΧ τηλ.2821036278  και  

 2.Υπεύθυνος για να λάβουν γνώση  των προς εκποίηση υλικών : 
   Κος Τζόκας Αλέξανδρος – Μέλος της εκτιμητικής επιτροπής –υπάλληλος της ΔΕΥΑΧ. (τηλ: 

2821045268) 
 

 

                        Χανιά 08/12/2017 

 

 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ 

 
 

                          Μιχάλης Τζινευράκης 
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