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             Χανιά, 27/7/2020 
        Αρ. πρωτ. 6100 

 
 

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο   

«Σύμβουλος υποστήριξης ΔΕΥΑ Χανίων για θέματα τμήματος ΕΕΛ & Ελέγχου Ποιότητας 

Νερών»  – CPV 71800000-6 

 
Σε συνέχεια της απόφασης  542/2020 για την έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης 
ΔΕΥΑ Χανίων για θέματα τμήματος  Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Ελέγχου Ποιότητας Νερών» , 
παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας. 
 
Παρατίθεται ο προυπολογισμός και η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας 
 

Άρθρο 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

α/α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ποσότητα 

 

Τιμή  

1 Σύμβουλος υποστήριξης ΔΕΥΑ Χανίων για θέματα 
τμήματος ΕΕΛ & Ελέγχου Ποιότητας Νερών 

Κατ’αποκοπή 20.000,00  € 

ΣΥΝΟΛΟ   
 

20.000,00  € 

ΦΠΑ 24% 
 

  4.800,00  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24.800 ,00 € 

 
Το σύνολο της δαπάνης εκτιμάται σε 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και σε 24.800,00 € με ΦΠΑ. 
Στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων 
του αναδόχου. 
 

Άρθρο 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Συνοπτικά το αντικείμενο της παρούσας συνίσταται στα παρακάτω: 
 
1. Υποστήριξη του Τμήματος όσον αφορά την επίβλεψη της συγχρηματοδοτούμενης μελέτης “Γενικό 

Σχέδιο Ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Χανίων» στο αντικείμενο του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού . 
2. Υποστήριξη του Τμήματος στην οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 2 

«Σύστημα επεξεργασίας & διάθεσης αστικών λυμάτων περιοχής Μαραθίου Δ.Ε. Ακρωτηρίου  



δήμου Χανίων” της Πράξης “Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία Λυμάτων της περιοχής  
Μαραθίου Δ.Ε. Μαραθίου” που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», και την επίβλεψη του 
έργου . 

3. Υποστήριξη του Τμήματος στη σύνταξη του φακέλου Έγκρισης Λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Χανίων 
σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /11936/ 836/2019. 

4. Υποστήριξη του Τμήματος για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου: “Αναβάθμιση 
εξοπλισμού εγκαταστάσεων Α’ Φάσης Ε.Ε.Λ.. Χανίων” . 

5. Υποστήριξη του Τμήματος στην αξιολόγηση συστημάτων προεπεξεργασίας βιοαερίου για την 
μονάδα ΣΗΘΕ της ΕΕΛ Χανίων και σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών . 

6. Υποστήριξη του τμήματος στην αξιολόγηση δυνατότητας εγκατάστασης μονάδας υδρόλυσης 
ιλύος καθώς και συστήματος ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας στην βιολογική 
βαθμίδα.  

 
Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τα εξής: 
Α. Να κατέχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΠΕ AEI της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος χημικού μηχανικού, άριστης γνώση Αγγλικής γλώσσας και 
αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα σχετιζόμενα με τον ποιοτικό έλεγχο 
του νερού και τη διαχείριση έργων επεξεργασίας αστικών λυμάτων διάρκειας άνω των τριών (3) ετών. 
Β.  Να έχει εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, τουλάχιστον μία σύμβαση  
12μηνης διάρκειας σχετική με τη λειτουργία-συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων δυναμικότητας  μεγαλύτερης από 40.000 ΙΚ. 
Γ. Να διαθέτει εμπειρία σε λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων  προσκολλημένης 
βιομάζας. 
 
Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ  στο Κουμπελή (Γραφεία 
Τμήματος ΕΕΛ & Ελέγχου Ποιότητας Νερού) και όπου αλλού απαιτείται από τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ.  
Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας είναι ένα έτος .  
Ο σύμβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του με καθημερινή φυσική παρουσία στον τόπο που 
αναφέρεται παραπάνω , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα σε ισόποσες δόσεις. 
 

 
Άρθρο 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 328 του ν.4412/2016 και των λοιπών 
άρθρων που ισχύουν για την απευθείας ανάθεση, ύστερα από την απόφαση   …../…-7-2020 του Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΧ. 
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής εφόσον πληρούνται  οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 
 
Άρθρο 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές  αποστέλλονται ή κατατίθενται στην διεύθυνση :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ),  Μεγίστης Λαύρας 15,  73300 Μουρνιές Χανίων 
 
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Δευτέρα 4-8-2020 και ώρα 14.00 
(πρωτόκολλο ΔΕΥΑΧ).  
 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση , 
εντός της οποίας θα πρέπει να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την ΔΕΥΑΧ. Η ΔΕΥΑΧ δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε 
για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ακόμη και αν η ΔΕΥΑΧ ειδοποιηθεί εγκαίρως.  



 
Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα : 
Προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων 
 
Προσφορά τ……………………….  για την υπηρεσία  
 
«Σύμβουλος υποστήριξης ΔΕΥΑ Χανίων για θέματα τμήματος ΕΕΛ & Ελέγχου Ποιότητας Νερών» 
 
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα : 
 
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο θα περιέχονται 

τα ακόλουθα : 
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή ψηφιακά 
υπογεγραμμένη ότι έλαβε γνώση και δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους  της  παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών και 
του Προυπολογισμού της Υπηρεσίας. 
Β. Αποδεικτικά για την εκπλήρωση των όρων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που  
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. 
 

2. Ξεχωριστό φάκελο  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» , στον οποίο θα περιέχονται τα    
ακόλουθα : 
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος  με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  περί μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού  από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 
Β. Φορολογική ενημερότητα 
Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα 
Τα παραπάνω  πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 

  
3. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» .  

Για την οικονομική προσφορά θα χρησιμοποιηθεί επί ποινή αποκλεισμού το έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα το οποίο θα υπογραφεί από τον προσφέρονται  

 
 Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αναλυτική ενημέρωση για τον προϋπολογισμό, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και το έντυπο οικονομικής προσφοράς μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑ Χανιών 
https://www.deyach.gr/. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ΔΕΥΑ Χανιών.    
 
  
 

 
Η  Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ 

 
Χρυσή Χατζηδάκη 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.deyach.gr/

