
 

 

 

 

      Αριθμ.πρωτ.: 2219 

           Ημερομηνία : 29/05/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) προκηρύσσει 

την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020» με σφραγισμένες 

προσφορές και συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της μελέτης. 

 Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι με την υπ’ αριθμόν 

29/2020  απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Χερσονήσου. 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι 59.800,00€ 

χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον Κωδικό 61.90.15.02 ¨Αποφράξεις -Καθαρισμός 

Αντλιοστασίων-Μεταφορές Λυμάτων με Βυτία 2020¨, του προϋπολογισμού του έτους 2020.  

 Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 11-06-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (λήξη 

προσφορών). 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της 

παροχής υπηρεσιών και αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που 

έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης. 

 Οι ενδιαφερόμενοι , προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να 

παραλάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, το Έντυπο Προσφοράς, 

υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, καθώς και τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης, έως και την Δευτέρα  08-06-2020 και ώρα 14:00μ.μ. 

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία 

της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, Βιολογικός Καθαρισμός Μαλίων, Θέση Λούτρες Μαλία και στο τηλ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
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2897032407 (κα. Δανελάκη Μαρία). Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε 

επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

 

. 

      Μάλια Μάιος  2020  

 

 

Ο Πρόεδρος 

της ΔΕΥΑ Χερσονήσου 

 

Ματθαιάκης Εμμανουήλ 
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