
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                      Xανιά  11/12/2019 

         ΤΜΗΜΑ Η/Μ             
 

Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός 

 
 Τα υπό προμήθεια είδη  είναι: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού μεταχειρισμένο diesel, CPV 34134200-7 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός (1) τριαξονικού φορτηγού  μεταχειρισμένο diesel, CPV 34134200-7 

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια ενός (1) μικρού φορτηγού με ανατροπή και στενή καμπίνα μεταχειρισμένο diesel, CPV 

34134200-7 

ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια  ενός (1) μονοκάμπινου 4x4, ελαφρού φορτηγού αγροτικού τύπου μεταχειρισμένο diesel, 
CPV 34113000-2 

ΤΜΗΜΑ 5: «Προμήθεια  ενός (1) φορτηγού με ανατροπή και γερανό μεταχειρισμένο diesel, cpv 34134200-7 

ΤΜΗΜΑ 6: «Προμήθεια  ενός (1) φορτηγού με ανατροπή μεταχειρισμένο diesel, cpv 34134200-7 

                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

                
 

 

    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς 
ΦΠΑ. 

Λοιπά έξοδα 
(ταξινόμηση,μεταβ

ίβαση κ.λ.π 
)χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικά χωρίς 
ΦΠΑ 

TMHMA 1 

Προμήθεια ενός (1) 
διαξονικού φορτηγού 
μεταχειρισμένο diesel 

ΚΑΕ 8214-025 

CPV 34134200-7 

 

Τεμ. 1 38.000,00€ 2.000,00€ 40.000,00€ 

TMHMA 2 

Προμήθεια ενός (1) 
τριαξονικού φορτηγού 
μεταχειρισμένο diesel 

ΚΑΕ 8214-025 

CPV 34134200-7 

 

Τεμ. 1 62.300,00€ 2.700,00€ 65.000,00€ 

TMHMA 3 

Προμήθεια ενός (1) μικρού 
φορτηγού με ανατροπή 
και στενή καμπίνα 
μεταχειρισμένο diesel 

ΚΑΕ 8214-028 

CPV 34134200-7 

 

Τεμ. 1 19.000,00€ 1.000,00€ 20.000,00€ 

TMHMA 4 

Προμήθεια  ενός (1) 
μονοκάμπινου 4x4, 
ελαφρού φορτηγού 
αγροτικού τύπου 

μεταχειρισμένο diesel 

ΚΑΕ 8214-028 

CPV 34113000-2 

 

Τεμ. 1 14.200,00€ 800,00€ 15.000,00€ 

TMHMA 5 

Προμήθεια  ενός (1) 
φορτηγού με ανατροπή 
και γερανό  

μεταχειρισμένο diesel 

ΚΑΕ 8214-026 

CPV 34134200-7 

 

Τεμ. 1 33.500,00€ 1.500,00€ 35.000,00€ 



 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 205.000,00€ και λοιπών εξόδων 
συμπεριλαμβανομένων, πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και προβλέπεται πίστωση στους 
Κ.Α.Ε. 8214-025,8214-028,8214-026,8214-027 του προϋπολογισμού για το 2019 της ΔΕΥΑΧ. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του  ν. 4412/16 με την χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης:την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί 
στο σύνολο του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός 
φορέας  για την εκτέλεση της εν λόγω  Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  
Ο διαγωνιζόμενος δύναται να προσφέρει ένα μόνο τύπο/μάρκα οχήματος, για κάθε τμήμα συμμετοχής.      
Όλες οι τιμές νοούνται για αυτοκίνητα παραδοτέα ελεύθερα από δασμούς και τέλη.  
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ή τους μειοδότες αναλογικά. 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης 

 

Κων/νος Στεργιάννης 

 

Σταύρος Μαυρογένης 

 

TMHMA 6 

Προμήθεια  ενός (1) 
φορτηγού με ανατροπή 

μεταχειρισμένο diesel 

ΚΑΕ 8214-027 

CPV 34134200-7 

 

Τεμ. 1 28.500,00€ 1.500,00€ 30.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:   195.700,00€ 9.300,00€ 205.000,00€ 

ΦΠΑ 24%    46.968,00€        0,00€   46.968,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ     251.968,00€ 
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