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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 
    Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης  Χερσονήσου  

(ΔΕΥΑΧ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012”, με προϋπολογισμό 98.500,00 € (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
  Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων 
με προϋπολογισμό  96.771,52 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την Πέμπτη 05 Ιουλίου 2012 τα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π),   από τα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου (θέση Λούτρες, βιολογικός Μαλίων - 700 07 Μάλια). Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Για 
κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης κάθε 
σειρά των οποίων διατίθεται, προς 10,00 €, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνεί με τα 
γραφεία της ΔΕΥΑΧ (τηλ. 28970-32407) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 
28970-34005, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Κοσμαδάκης. 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου 2012  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10,00π.μ. και 

το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών 
του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/08, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 
Βιολογικός Καθαρισμός Μαλίων. 

 
    Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως φαίνεται 
αναλυτικά και στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης: 

α. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών έργων  

β. Μεμονωμένες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη εντός νομού για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών έργων  

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών έργων  

 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  

1.936,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7)  μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 



διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το  ταμείο της ΔΕΥΑΧ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

 
   

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ. 
 
 
 
 
 
 
 

Μάλια Ιούνιος 2012 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
της ΔΕΥΑΧ 

 
 
 
 
 

Εμμ. Διαμαντάκης 
 

 


