
 

                
                

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΕΤΟΥΣ 2021

 

(του άρθρου 117 του ν. 4412/2016)
  
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις : 
Επίσημη Επωνυμία : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)  
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά.
Κωδ. NUTS : 434.  
Τηλ. επικοινωνίας : 28210 84000 
Φαξ. : 28210 84010  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@deya
Διεύθυνση διαδικτύου : www.deya
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες :
 2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί : 
Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργ
αποχέτευσης.  
3. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από 
κεντρική αρχή αγορών.  
4. Κωδικός CPV : 45233222-1  
5. Είδος σύμβασης : ΕΡΓΟ  
6. Κωδικός NUTS : 434.  
7. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΕΤΟΥΣ 
2021-2022».  
Σύντομη Περιγραφή :  
Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων από εργασίες 
που γίνονται κατά την διάρκεια του έτους από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ του Δήμου Πλατανιά.
8. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
9. Εκτιμώμενη συνολική αξία : 
10. Διαδικασία ανάθεσης :  
Διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016.
11. Διάρκεια Σύμβασης :  
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 
12. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη : 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής 
διευθύνσεις:  
1.   Στη διαδικτυακή πύλη www.diavgeia.gov.gr της «Διαύγεια», 
2.   Στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Κ.Η.Μ.Δ.Σ., 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΕΤΟΥΣ 2021-2022» 

(του άρθρου 117 του ν. 4412/2016) 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις :  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά. 

Τηλ. επικοινωνίας : 28210 84000  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@deyaba.gr  
Διεύθυνση διαδικτύου : www.deyava.gr  
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες :Ξανθίππη Γκαϊτατζή τηλ. 28210 84007 και φαξ 28210 84010.
2. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί :  

Αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν.4412/2016 για έργα και υπηρεσίες ύδρευσης και 

3. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από 

 

ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΕΤΟΥΣ 

Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων από εργασίες 
που γίνονται κατά την διάρκεια του έτους από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στις 

του Δήμου Πλατανιά. 
8. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
9. Εκτιμώμενη συνολική αξία : 39984,59 χωρίς ΦΠΑ,  49580,89 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.  

Διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη :  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής 

1.   Στη διαδικτυακή πύλη www.diavgeia.gov.gr της «Διαύγεια»,  
2.   Στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Κ.Η.Μ.Δ.Σ.,  

, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΕΡΑΝΙ,   
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 

 
 

 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 

και φαξ 28210 84010. 

α και υπηρεσίες ύδρευσης και 

3. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από 

ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΕΤΟΥΣ 

Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων από εργασίες 
Α. στις Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.   

από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής 

ΓΕΡΑΝΙ,   25-02-2021 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:    667   
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3. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ, στη διεύθυνση (URL) : www.deyava.gr στην διαδρομή : ΝΕΑ - 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ► Προκηρύξεις - Προσκλήσεις. 
13. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών, φάκελοι προσφορών, διεύθυνση, γλώσσα 
σύνταξης :  
14. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
15. Διευκρινήσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες: Εφόσον ζητηθούν εγγράφως 
συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το αργότερο 8 μέρες πριν 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, και απαντώνται επίσης εγγράφως. Αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 
16. Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014 ΔΕΥΑΒΑ, (Αίθουσα 
Διοικητικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 11/03/2021 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή 
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
17. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο 
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Γεράνι Δήμου Πλατανιά , Τ.Κ. 73014 ΔΕΥΑΒΑ , (Γραφείο 
πρωτοκόλλου). Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε (β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω 
συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση αποστολής 
(ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις (α) και (β) άνω, οι φάκελοι των 
προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 11/03/2021, ημέρα 
Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ.  
18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό 
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
19. Εναλλακτικές Προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε 
περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.  
20. Ενστάσεις: Για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, 
υποβάλλεται ένσταση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  
21. Εγγύηση συμμέτοχης  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 799,69 ΕΥΡΩ, 
που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΞΟΝΑ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 11/10/ 2021. 
22. Βασικοί όροι πληρωμής: Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει με την 
σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί από την 
Αναθέτουσα αρχή και εφόσον ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει τα νόμιμα παραστατικά και έχει εκπληρώσει 
όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  
 
23. Χρηματοδότηση  
Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
24. Δικαιούμενοι συμμετοχής :  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ στην 1η Τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα :  
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 Ι 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.  
24.1 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
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24.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 
254 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 (π.χ. 
κοινοπραξία). 
25. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης :  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 
26. Διαδικασίες προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 
η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήματος προς τον Αναθέτοντα Φορέα.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο αναθέτων 
φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
27. Άλλες πληροφορίες:  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Οι 
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής ή/και επαναληπτικής, βαρύνουν σε 
κάθε περίπτωση τον εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό του έργου. 

Γεράνι, 11/02/2021 

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ 

Ευτύχης Μαυρογένης 
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