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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη ΔΕ Κολυμβαρίου» για τις 

ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε επιμέρους ομάδες ή στο σύνολο των 

ομάδων του Προϋπολογισμού και πάντως στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, εφόσον η 

προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.999,10€ (πλέον 

Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα από τον 12.01.04 με τίτλο 

‘’Προμήθεια υλικών δικτύων ΔΕ Κολυμβαρίου’’ c.p.v: 44161200-8, 44167000-8, 44470000-5, 

44115210-4  NUTS: EL434 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την 

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή η Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:00π.μ. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ – Κωδικός φορέα: 50887). Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως 

προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στον πίνακα 

ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): 

www.deyaba.gr και στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΒΑ, στο Κτίριο 

Διοίκησης Γεράνι Δήμου Πλατανιά Χανίων τα τεύχη του Διαγωνισμού. 

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και 

του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ (38) αρ.377 Ν4412/16. Τον ανάδοχο της 

προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εισφορές κλπ καθώς και όλα τα έξοδα δημοσίευσης 

της παρούσας. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον 1ο λογαριασμό του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 
Γεράνι,        09-02-2018 
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Για την υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Το Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΒΑ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της 

ΔΕΥΑΒΑ, θα εγκρίνει  την επιλογή αναδόχου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τμήμα Προμηθειών 

Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  Κατερίνα Δασκαλάκη, Τηλ.: 2821084018, Φαξ: 2821084010, e-mail daskalaki@deyaba.gr & 

Νικηφόρο Στεφανουδάκη, Τηλ.:2821084007 e-mail: technicalservices@deyaba.gr 

 
 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 
 
 

Ιωάννης Σταματάκης 
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