
1 
 

 
 

 

    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)                                                    

 
 

      ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΕΥΑΧ                   Χανιά 09/06/2020  
      
      ΤΜ. ΗΜ  ΔΕΥΑΧ 
 

      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
        ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, που θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ. Η παράδοση θα γίνει στις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης και κατόπιν εντολής της ΔΕΥΑΧ . Η δαπάνη προβλέπεται να 
χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του  έτους  2020 της ΔΕΥΑΧ. 

              

Οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι:  

1. Κινητήρας πετρελαίου με προδιαγραφές ρύπων Euro 5 και άνω. 

2. Δήλωση αριθμού πλαισίου και αριθμού κινητήρα με παράλληλη προσκόμιση αντιγράφου της τελευταίας άδειας κυκλοφορίας. 

3. Αντίγραφο βιβλίου συντήρησης όπου να αναγράφονται οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα. 

4. Ηλικία έως 10 ετών (από την 1η ταξινόμηση, οπουδήποτε και να έγινε αυτή) 

5. Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα έως 300.000. 

6. Ύπαρξη συστήματος AC ή κλιματισμού. 

7. Ελάχιστο μικτό βάρος 17000 kg 

8. Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο 8000 kg 

9. Ελάχιστη ιπποδύναμη 230hp 

10. Ανατρεπόμενη καρότσα βαρέως τύπου (για μεταφορά αδρανών υλικών) 

11. Χρόνος παράδοσης (εντός 45 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού). 

12. Το όχημα θα παραδοθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με αναγραφόμενο στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού το λογότυπο: 
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ χρώματος μαύρου και διαστάσεων 50 εκατοστά μήκος και 20 εκατοστά ύψος περίπου. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Β  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού με ανατροπή και στενή καμπίνα, πλάτους έως 1,75 μέτρων (τύπου Mitsubishi Fuso 3S13, 

Nissan Athleon, ή άλλου ανάλογου), ηλικίας έως 10 ετών, που θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ. Η παράδοση θα γίνει 
στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης και κατόπιν εντολής της ΔΕΥΑΧ . Η δαπάνη προβλέπεται να 
χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του  έτους  2020 της ΔΕΥΑΧ. 

              

Οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι:  

1. Κινητήρας πετρελαίου με προδιαγραφές ρύπων Euro 5 και άνω. 

2. Δήλωση αριθμού πλαισίου και αριθμού κινητήρα με παράλληλη προσκόμιση αντιγράφου της τελευταίας άδειας κυκλοφορίας. 

3. Αντίγραφο βιβλίου συντήρησης όπου να αναγράφονται οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα. 

4.    Ηλικία έως 10 ετών (από την 1η ταξινόμηση, οπουδήποτε και να έγινε αυτή) 

5.    Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα έως 150.000. 

6.    Ύπαρξη συστήματος AC ή κλιματισμού. 

7.    Μέγιστο μικτό βάρος 3500 kg 

8.    Μέγιστο πλάτος καμπίνας αυστηρά έως 1,75m. 

9.    Καρότσα με ανατροπή για μεταφορά αδρανών υλικών. 

10.   Χρόνος παράδοσης (εντός 45 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού). 

11.  Κατά προτίμηση χρώματος λευκού. 

12.  Το όχημα θα παραδοθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με αναγραφόμενο στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού το λογότυπο: Δ.Ε.Υ.Α. 
ΧΑΝΙΩΝ χρώματος μαύρου και διαστάσεων 50 εκατοστά μήκος και 20 εκατοστά ύψος περίπου. 

 



2 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προμήθεια  ενός μονοκάμπινου 4x4, ελαφρού φορτηγού αγροτικού τύπου μικτού βάρους έως 3.5 τόνων, ηλικίας έως 10 ετών που 
θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ. Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ μετά την υπογραφή σχετικής 
σύμβασης και κατόπιν εντολής της ΔΕΥΑΧ . Η δαπάνη προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του  έτους  2020 της 
ΔΕΥΑΧ. 

              

Οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι:  

1. Κινητήρας πετρελαίου με προδιαγραφές ρύπων Euro 5 και άνω. 

2. Δήλωση αριθμού πλαισίου και αριθμού κινητήρα με παράλληλη προσκόμιση αντιγράφου της τελευταίας άδειας κυκλοφορίας. 

3. Αντίγραφο βιβλίου συντήρησης όπου να αναγράφονται οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα. 

4.    Ηλικία έως 10 ετών (από την 1η ταξινόμηση, οπουδήποτε και να έγινε αυτή) 

5.    Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα έως 150.000. 

6.    Ύπαρξη συστήματος AC ή κλιματισμού. 

7.    Ελάχιστη ιπποδύναμη 130 ίπποι. 

8.    Μονή καμπίνα και κάλυμμα καρότσας. 

9.    Μετάδοση κίνησης και στους τέσσερις τροχούς (4X4). 

10.  Κατά προτίμηση χρώματος λευκού. 

11.  Χρόνος παράδοσης (εντός 45 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού). 

12.  Το όχημα θα παραδοθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με αναγραφόμενο στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού το λογότυπο: Δ.Ε.Υ.Α. 

ΧΑΝΙΩΝ χρώματος μαύρου και διαστάσεων 40 εκατοστά μήκος  και 15 εκατοστά ύψος περίπου. 

OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τιμές προσφοράς μικρότερες ή ίσες του προϋπολογισμού (Αξίες μετρητοίς) όπως αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Προμήθεια Α 40.000 

Προμήθεια Β 20.000 

Προμήθεια Γ 15.000 

 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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.  
 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ 

Α) Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών (Αναγράφεται εξωτερικά του φακέλου) και  περιλαμβάνει :  

ώς άρθρο 2.4.3.2. των όρων της διακήρυξης. 
 

   Β) Σφραγισμένο φάκελο οικονομικών προσφορών (αναγράφεται εξωτερικά του φακέλου) και περιλαμβάνει:  

     1. Ευδιάκριτη τιμή μετρητοίς χωρίς Φ.Π.Α. για τα  προσφερόμενα οχήματα.  
2. Συνολικά έξοδα μεταφοράς ταξινόμησης-μεταβίβασης και τελών κυκλοφορίας για το σύνολο της ανά κατηγορίας οχημάτων.  
3. Συνολική Τελική Τιμή προσφοράς  μετρητοίς με Φ.Π.Α. 

 

          Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, που δύναται να συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας  για την εκτέλεση της εν λόγω  Προμήθειας.         

Όλες οι τιμές νοούνται για αυτοκίνητα παραδοτέα ελεύθερα από δασμούς και τέλη.  
          Ο διαγωνιζόμενος δύναται να προσφέρει ένα μόνο τύπο/μάρκα οχήματος, για κάθε τμήμα συμμετοχής.      
          Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ή τους μειοδότες αναλογικά. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ Ο Προϊστάμενος Η/Μ Τμήματος 

 

Κων/νος Στεργιάννης 

 

Μανώλης Κασαπάκης 
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