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Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και 

συγκεκριμένα άμμου εγκιβωτισμού-επίχωσης σωλήνων (0-4 mm) και αμμοχάλικου ως υλικό 

υπόβασης (0-16 mm). 

Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 22-06-2020 στις    

13:00 μ.μ.  

 

Επισυνάπτεται τόσο το με αρ. πρωτ. 1980/22-05-2020 έγγραφο της Τεχνικής Περιγραφής & 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας (Παράρτημα Ι) όσο και το τυποποιημένο 

έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ) . 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και των λοιπών άρθρων του ίδιου νόμου που ισχύουν για τις 

δημόσιες συμβάσεις, ύστερα από την 198/2020 (ΑΔΑ:6ΧΑ3ΟΕΠ3-87Δ) απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΒΑ.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής στο σύνολο του του προϋπολογισμού της μελέτης επί των προσφορών που καλύπτουν 

πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Τηλ.: 2821084007 

Fax:  2821084010 

E-mail: technicalservices@deyaba.gr 

Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 

Πληρ.: Ξανθίππη Γκαϊτατζή 

ΓΕΡΑΝΙ,    15/06/2020 

ΑΡ. ΠΡ. 2430 

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια  

οικοδομικών υλικών από τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου. 

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 1980/22-05-2020 έγγραφο Τεχνικής Περιγραφής & Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού της εν λόγω  προμήθειας. 

2. Το με αρ. πρωτ. 1979/22-05-2020 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ006754911 ) 

3. Η με αρ. 00185/2020 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:ΨΝΛΔΟΕΠ3-4ΑΓ),(ΑΔΑΜ: 20REQ006767060) 

4. Η με αριθμό 198/2020 (ΑΔΑ:6ΧΑ3ΟΕΠ3-87Δ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 
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Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη 

των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 2.500€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δεν εφαρμόζονται το 

αρ.73, οι παρ.11&15 του αρ.107 του ν.4497/2017 καθώς και το αρθ.80 του ν.4412/2016 που 

αφορούν στους λόγους αποκλεισμού και τα αποδεικτικά μέσα αντίστοιχα.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

ΔΕΥΑΒΑ. Η ΔΕΥΑΒΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο, εξωτερικά, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 
Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων 

Προσφορά του …………………………………………………..…….. 

για την προμήθεια οικοδομικών υλικών από τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου 

με αναθέτων φορέα τη «ΔΕΥΑΒΑ» 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 

τη Δευτέρα 22-06-2020 και ώρα   13:00 μ.μ. 

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους υπο-φακέλους: 

α) ξεχωριστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

β) ξεχωριστό σφραγισμένο υπο-φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

γ) ξεχωριστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι υπο-φάκελοι εσωκλείονται στον κυρίως φάκελο και 

φέρουν επίσης τις ενδείξεις αυτού. 

 

Οι υπο-φάκελοι θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω. 

 

α) Ο ξεχωριστός σφραγισμένος υπο- φάκελος με την ένδειξη  «Τεχνική προσφορά» πρέπει να 

περιέχει τα ακόλουθα: 

- Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται η 

πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση του προσφέροντα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1980/22-05-2020 
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έγγραφο Τεχνικής Περιγραφής & Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της προμήθειας. Η 

υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί και θεωρηθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς. 

- Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής  ότι τα προϊόντα πληρούν τα 

πρότυπα όπου ζητούνται.  

- Το σχετικό πιστοποιητικό CE για τα προμηθευόμενα είδη.  

- Τεχνική περιγραφή, ανά υλικό, των προσφερόμενων υλικών.  

- Υπεύθυνη δήλωση του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου ή 

υποκαταστήματος του, που θα πρέπει να είναι στα Διοικητικά όρια της Δ.Ε. 

Κολυμβαρίου. 

 

H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την ΔΕΥΑΒΑ στο με αρ. πρωτ. 1980/22-05-2020 έγγραφο Τεχνικής Περιγραφής 

& Ενδεικτικού Προϋπολογισμού περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο εν λόγω έγγραφο. 

 

β) Ο ξεχωριστός σφραγισμένος υπο-φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» θα πρέπει να 

περιέχει Πιστοποιητικό επαγγελματικού μητρώου που να πιστοποιεί την εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες 

πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 

γ) Ο ξεχωριστός σφραγισμένος υπο- φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει 

να περιέχει το ορθώς συμπληρωμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην 

παρούσα Πρόσκληση.     

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Προσφορές που είναι αόριστες 

ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές & εναλλακτικές προσφορές δεν 
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γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Διευκρινίσεις από τους προσφέροντες μετά την κατάθεση των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο αν ζητηθούν από την Υπηρεσία. Οι τιμές πρέπει να 

είναι σε ευρώ και θα δίδονται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν 

τη συνολική εκτιμώμενη αξία ή που θέτουν ως όρο αναπροσαρμογή της τιμής, θα απορρίπτονται. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης της ΔΕΥΑΒΑ προβαίνει στην αξιολόγηση και τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών, τεχνικής & οικονομικής προσφοράς και εισηγείται προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. 

Βορείου Άξονα Χανίων για την κατακύρωση της προμήθειας. 

  
 
 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. 

Βόρειου Άξονα Χανίων 

 

ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
Τεχνική Περιγραφή 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια οικοδομικών υλικών (αδρανών υλικών) 

από τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου και συγκεκριμένα η προμήθεια άμμου εγκιβωτισμού 

σωληνώσεων και υπόβασης (αμμοχάλικου) για επίχωση σωλήνων σε περιπτώσεις 

εκσκαφών υδραυλικών εργασιών που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Οι παραπάνω 

εκσκαφές προκύπτουν από επισκευές βλαβών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης  από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειου Άξονα Χανίων και από τους 

συνεργαζόμενους με την Υπηρεσία εργολάβους ή κατά τη διαδικασία συνδέσεων νέων 

παροχών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με τα υφιστάμενα δίκτυα.  

Τα υλικά θα εφαρμόζονται τόσο από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειου Άξονα Χανίων όσο 

και από τους συνεργαζόμενους με την Υπηρεσία εργολάβους. Η δε προμήθειά τους θα 

γίνεται κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Για την Άμμο Εγκιβωτισμού: 

Άμμος επίχωσης σωλήνων (0-4 mm)  

Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και 

ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου, οργανικές ουσίες, τάλκη, 

μαρμαρυγία κτλ. Tο παραπάνω υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εγκιβωτισμό 

αγωγών και εναρμονισμένο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620-2002. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Τηλ.: 2821084007 

Fax:  2821084010 

E-mail: technicalservices@deyaba.gr 

Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 

Πληρ.: Γκαϊτατζή Ξανθίππη 

 

 

 

ΓΕΡΑΝΙ,    

 

 22-05-2020 

ΑΡ. ΠΡ. 1980 

ΠΡΟΣ: Δ.Σ     Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

ΘΕΜΑ: Τεχνική περιγραφή και ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια 

οικοδομικών υλικών από τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου 

mailto:technicalservices@deyaba.gr
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Για την Υπόβαση (Αμμοχάλικο):  

Υλικά προδιαλογέα  (0-16 mm) 

H υπόβαση (αμμοχάλικο) θα πρέπει να προέρχεται από λατομείο, να είναι άριστης 

ποιότητας και κατάλληλη για οδοστρωσίες και αποκαταστάσεις ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων. Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια 

και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες 

κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και 

αποσαρθρωμένα ή έθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Κατ’ αυτή την έννοια διευκρινίζεται ότι 

δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση. 

Επίσης, το παραπάνω υλικό θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

13242-2002.  

Γενικές Διευκρινίσεις 

- Ο ανάδοχος-προμηθευτής υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής. Θα 

διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τους. Σε περίπτωση που τα υλικά παρουσιάζουν 

οποιασδήποτε φύσεως ελάττωμα και ο ανάδοχος-προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε 

δύο (2) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειου Άξονα Χανίων, σε 

αντικατάσταση των υλικών αυτών, η υπηρεσία θα δικαιούται να προβεί στην 

απόρριψη αυτών, κηρύσσοντας τον ταυτόχρονα έκπτωτο.  

- Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία 89/106 της ΕΟΚ που αφορά τα δομικά 

προϊόντα, κατάλληλα προς χρήση θεωρούνται τα δομικά προϊόντα που 

κατασκευάζονται για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του έργου στο οποίο θα 

ενσωματωθούν και απαιτούν σήμανση CE εφόσον υπάρχει σχετική εναρμονισμένη 

Τεχνική Προδιαγραφή. Με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 386Β/20-3-2007) τα αδρανή υλικά που 

διατίθενται και χρησιμοποιούνται στις κατασκευές μετά την 1 Απριλίου 2008 στη 

χώρα μας υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν σήμανση CE και ανάλογα με τη χρήση 

τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ 

ΕΝ.  

- Η δειγματοληψία των αδρανών, αν θεωρηθεί σκόπιμη να πραγματοποιηθεί, θα 

γίνει σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ932-1. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους 

του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα 

των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή 

- Ο φάκελος κατάθεσης προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει, εκτός 

των άλλων που θα ορισθούν στην Πρόσκληση, οπωσδήποτε και τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

          1.  Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα πληρούν τα πρότυπα όπου ζητείται.  

          2.  Προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού CE για τα προμηθευόμενα είδη.  
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          3.  Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών ανά υλικό.  

4. Επειδή η Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειου Άξονα Χανίων για την συγκεκριμένη Προμήθεια 

λαμβάνει υπόψη της τη σημαντική επιβάρυνση που προκύπτει από το κόστος 

μεταφοράς λόγω της κατανάλωσης καυσίμων, ότι ο χρόνος παρέμβασης θα πρέπει 

να είναι ο μικρότερος δυνατός και την εν γένει μείωση του λειτουργικού της 

κόστους και την όσο το δυνατό καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των 

εργαζομένων της, απαιτείται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του τόπου 

εγκατάστασης της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου ή υποκαταστήματος του, που 

θα πρέπει να είναι στα Διοικητικά όρια της Δ.Ε. Κολυμβαρίου. 

 

Παρακάτω επισυνάπτεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(m³) 

 
ΤΙΜΗ / m³ 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Άμμος εγκιβωτισμού 50 25,00€ 1.250,00€ 

2  Υπόβαση (Αμμοχάλικο) 50 25,00€ 1.250,00€ 

                                    Σύνολο    καθαρής αξίας   2.500,00€ 

                                                          ΦΠΑ (24%)   600,00€ 

                                    Γενικό σύνολο δαπάνης   3.100,00€ 

 

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η συνολική χαμηλότερη τιμή εφόσον καλύπτονται οι 

προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες 

τιμές εμπορίου και σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των αδρανών υλικών στα 

γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

 

 
Συντάχθηκε 

 

ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 

    ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

 

 

Ελέγχθηκε 

 

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

 

Θεωρήθηκε 

 

ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Η μη συμπλήρωσή του αποτελεί λόγο αποκλεισμού) 
 

Αφού έλαβα γνώση της σχετικής 2430/15-06-2020 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και 

του με αριθ. πρωτ. 1980/22-05-2020 εγγράφου Τεχνικής Περιγραφής & Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών από τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(m³) 

 
ΤΙΜΗ / m³ 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Άμμος εγκιβωτισμού 50 ……………€ ………….€ 

2  Υπόβαση (Αμμοχάλικο) 50 ……………€ ………….€ 

                                    Σύνολο    καθαρής αξίας   ………….€ 

                                                          ΦΠΑ (24%)   ………….€ 

                                    Γενικό σύνολο δαπάνης   ………….€ 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα τη συμμόρφωση με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 

θέτει η Υπηρεσία  στη με αριθμό πρωτ. 2430/15-06-2020  Πρόσκληση για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών από τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου» 

 

 

ΤΟΠΟΣ:  ……………………..,  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  …………/…………/………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα                                                                           Η προσφορά μονογράφεται σε όλες τις σελίδες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 


