
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
 

Η Δημοτική Επιχείρηση 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου
 
«ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ

CPV:  45231300-8 
ΝUTS : 434 
Προϋπολογισμός: 528.000,00 €  
Αναθέτουσα αρχή:  Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Σύντομη περιγραφή: 
 Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά πλεονάζοντος όγκου νερού της υδρογεώτρησης, στη θέση «Σχοινάρια», για 
ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών στην περιοχή Μεσκλών, κατά τη θερινή περίοδο των μικρών 
πηγών της περιοχής, μέσω αγωγού, από διακλάδωση του παραπάνω αγωγού Φουρνές 
ΔΕΥΑΒΑ στα Μεσκλά, όπου καταλήγουν σήμερα τα νερά των πηγών Μεσκλών
Τα Έργα, που θα κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτο
-Νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης από τη διακλάδωση του αγωγού Φουρνές 
αντλιοστάσιο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στα Μεσκλά, συνολικού μήκους 4.845 m, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου, 
ονομαστικής διαμέτρου D160 mm. 
-Τα οικοδομικά έργα του αντλιοστασίου ΝΑ1, το οποίο παρεμβάλλεται στον αγωγό.
-Τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα του αντλιοστασίου ΝΑ1, το οποίο παρεμβάλλεται στον αγωγό.
Ο νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης παρούσας μελέτης ξεκινά από τη θέση Κ28 του μελετημένου
κατασκευή αγωγού Φουρνές – Αλικιανός. Ακολούθως ο αγωγός κινείται, τοποθετούμενος κάτω από οδόστρωμα της 
Επαρχιακής οδού Φουρνές – Θέρισσο προς τον οικισμό Μεσκλών.
Μετά από μήκος 4.183 m, στο οποίο ο αγωγός θα λειτουργεί με φυσική ροή, ως αγωγός 
αντλιοστάσιο ΝΑ1, το οποίο τοποθετείται σε κοινόχρηστη έκταση, εντός του οικισμού Μεσκλών.
Από το αντλιοστάσιο ΝΑ1 το νερό θα μεταφέρεται στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Α1, μέσω καταθλιπτικού 
αγωγού, συνολικού μήκους 663 m. Ο καταθλιπτικός αγωγός τοποθετείται, επί μήκους 443 m, κάτω από οδόστρωμα της 
Επαρχιακής οδού Φουρνές – Θέρισσο ενώ επί μήκους 220 m, 
αντλιοστάσιο Α1. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά π
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης,  
που είναι εγκατεστημένα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 
Τηλ.: 2821084016 
Fax:  2821084010 
E-mail: technicalservices@deyaba.gr 
Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 
Πληρ.:  Τραγιάννης Νικόλαος,  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc. 

 
 

                                                                                             

                                                                                                            

 
 
 
   
 
                                                                                                                              

ΓΕΡΑΝΙ    11/12/2021 
Αρ. Πρωτ.:   5444 
 
 
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 
Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ
 

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

είναι η μεταφορά πλεονάζοντος όγκου νερού της υδρογεώτρησης, στη θέση «Σχοινάρια», για 
ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών στην περιοχή Μεσκλών, κατά τη θερινή περίοδο των μικρών 

ιοχής, μέσω αγωγού, από διακλάδωση του παραπάνω αγωγού Φουρνές – Αλικιανός, έως το αντλιοστάσιο της 
ΔΕΥΑΒΑ στα Μεσκλά, όπου καταλήγουν σήμερα τα νερά των πηγών Μεσκλών 
Τα Έργα, που θα κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτο
Νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης από τη διακλάδωση του αγωγού Φουρνές 

αντλιοστάσιο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στα Μεσκλά, συνολικού μήκους 4.845 m, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου, 

οικοδομικά έργα του αντλιοστασίου ΝΑ1, το οποίο παρεμβάλλεται στον αγωγό. 
Τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα του αντλιοστασίου ΝΑ1, το οποίο παρεμβάλλεται στον αγωγό.

Ο νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης παρούσας μελέτης ξεκινά από τη θέση Κ28 του μελετημένου
Αλικιανός. Ακολούθως ο αγωγός κινείται, τοποθετούμενος κάτω από οδόστρωμα της 

Θέρισσο προς τον οικισμό Μεσκλών. 
Μετά από μήκος 4.183 m, στο οποίο ο αγωγός θα λειτουργεί με φυσική ροή, ως αγωγός 
αντλιοστάσιο ΝΑ1, το οποίο τοποθετείται σε κοινόχρηστη έκταση, εντός του οικισμού Μεσκλών.
Από το αντλιοστάσιο ΝΑ1 το νερό θα μεταφέρεται στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Α1, μέσω καταθλιπτικού 

ήκους 663 m. Ο καταθλιπτικός αγωγός τοποθετείται, επί μήκους 443 m, κάτω από οδόστρωμα της 
Θέρισσο ενώ επί μήκους 220 m,   κάτω   από αγροτικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί στο 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 
ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης,  
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Αναρτητέα στο Διαδίκτυο  
Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα Χανίων 

κατασκευής του έργου: 

ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ» 

είναι η μεταφορά πλεονάζοντος όγκου νερού της υδρογεώτρησης, στη θέση «Σχοινάρια», για 
ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών στην περιοχή Μεσκλών, κατά τη θερινή περίοδο των μικρών - μηδενικών παροχών των 

Αλικιανός, έως το αντλιοστάσιο της 

Τα Έργα, που θα κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία είναι : 
Νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης από τη διακλάδωση του αγωγού Φουρνές – Αλικιανός στο υφιστάμενο 

αντλιοστάσιο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στα Μεσκλά, συνολικού μήκους 4.845 m, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου, 

Τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα του αντλιοστασίου ΝΑ1, το οποίο παρεμβάλλεται στον αγωγό. 
Ο νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης παρούσας μελέτης ξεκινά από τη θέση Κ28 του μελετημένου και υπό 

Αλικιανός. Ακολούθως ο αγωγός κινείται, τοποθετούμενος κάτω από οδόστρωμα της 

Μετά από μήκος 4.183 m, στο οποίο ο αγωγός θα λειτουργεί με φυσική ροή, ως αγωγός βαρύτητας, αυτός καταλήγει στο 
αντλιοστάσιο ΝΑ1, το οποίο τοποθετείται σε κοινόχρηστη έκταση, εντός του οικισμού Μεσκλών. 
Από το αντλιοστάσιο ΝΑ1 το νερό θα μεταφέρεται στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Α1, μέσω καταθλιπτικού 

ήκους 663 m. Ο καταθλιπτικός αγωγός τοποθετείται, επί μήκους 443 m, κάτω από οδόστρωμα της 
από αγροτικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί στο 

ρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 
ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης,  και 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
 

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  Οικονομικός φορέας συμμετέχει ε
  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 

1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 

Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες 
Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του κύριου του έργου 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: 
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: δώδεκα 
 
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο π
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των 
προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 
 
 
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικον
(χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 86 Ν.4412/2016.
 
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών
 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνώ
υποβολής των προσφορών. 
 
Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονι
και ώρα 10.00 
 
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στο
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίση
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
 
Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014
προτεραιότητας Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στη Κρήτη με  ΜIS 5063551,  Είναι 
 
 
Γενικές πληροφορίες Ν.Τραγιάννης, τηλ.: Τηλέφωνα: 28210

 
 

                                                                                             

                                                                                                            

μέλος της Ένωσης, 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

ης ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 

1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες 
: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του κύριου του έργου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του κύριου του έργου 

% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 
δώδεκα  (12) μήνες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των 
προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
άρθρο 86 Ν.4412/2016. 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 19/01/2021. ημέρα Τρί

: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ημερομηνία: 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Ε.Π.
προτεραιότητας Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 

,  Είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 0021 με ΚΑ  2020ΕΠ002100

, τηλ.: Τηλέφωνα: 28210-84007, Fax: 2821084010 ή στο 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

ης ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 

νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες  
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του κύριου του έργου για ποσό που αντιστοιχεί 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε 

ροσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των 

ομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

ίτη και ώρα 15.00. 

: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 
ν, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

Ημερομηνία: : 25/01/2021. Ημέρα Δευτέρα  

ιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
μη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

2020 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»(Άξονας 
προτεραιότητας Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 

ΕΠ00210044. 

ή στο e-mail: tragiannis@deyaba.gr.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
 

Δημοσιότητα : Η παρούσα:  
 

Δημοσιεύτηκε 
Στην τοπική εφημερίδα Χανιώτικα Νέα
Στην τοπική εφημερίδα Νέοι Ορίζοντες 

 
Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
Επίσης η διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
ΚΗΜΔΗΣ Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
λογαριασμό πληρωμής του έργου  

 

 
 

                                                                                             

                                                                                                            

 στις    -12-2020 
Νέοι Ορίζοντες  στις    -12-2020 

Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.deyaba.gr και απεστάλη σε διάφορα επιμελητήρια 
Επίσης η διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων εκ της κείμενης νομοθεσίας βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 
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και απεστάλη σε διάφορα επιμελητήρια  
www.promitheus.gov.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 

βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
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