
 

 

 

 

 

Μάλια 26-03-2014 

Αρ. Πρωτ.  1431                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την 
Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών, για την κάλυψη των απαιτούµενων 
χωµατουργικών εργασιών για τις συντηρήσεις, επισκευές και µικροεπεκτάσεις 
των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου 
για το έτος 2014 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 22 του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση ∆ηµοτικών 

επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 

2307/95 και στη συνέχεια µε τον Ν. 2503/97. 

2. Τα άρθρα 209 & 257 παρ.2 του Ν.3463/2006. 

3. Το Ν.2286/1995. 

4. Την Απόφαση 35130/739/09-08-2012 του Υπουργού Οικονοµικών 

καθώς και τις διευκρινιστικές οδηγίες του µε αριθµ. Πρωτ. 21437/05-05-

11 εγγράφου του ΥΠΕΣΑΗ∆. 

5. Τον Προϋπολογισµό έτους 2014 

6. Την ανάγκη της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου για την προµήθεια υπηρεσιών 

χωµατουργικών εργασιών , η οποία δεν δύναται να καλυφθεί άλλως λόγω της 

παντελώς ελλείψεως µονίµου προσωπικού µε αντίστοιχη ειδικότητα. 
 
Αντικείµενο Υπηρεσία-Προϋπολογισµός: 

Η ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου δεν διαθέτει µόνιµο (αορίστου χρόνου) υπάλληλο µε 

ειδικότητα ¨Χειριστή Μηχανηµάτων¨ αλλά ούτε και επαρκή αριθµό 

µηχανηµάτων για την κάλυψη όλων των αναγκών (συντηρήσεις-επισκευές-

επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης) της. 

 Για να µπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της και να εξυπηρετήσει το 

σύνολο των αναγκών της περιοχής αρµοδιότητας της, είναι επιβεβληµένη η 

ανάγκη ανάθεσης υπηρεσίας χωµατουργικών εργασιών (µηχανήµατα και 
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χειριστής). Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών ο υποψήφιος ή οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα τσαπάκι τύπου 

JCB ή mini εκσκαφέα µε σφυρί καθώς και ένα φορτηγό ωφέλιµου βάρους έως 

15 τόνων. 

 Ο Προϋπολογισµός των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται σε 

19.950,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).  Το ποσό θα βαρύνει τον κωδικό 61.00.99.01 

«Παροχή Υπηρεσιών χωµατουργικών εργασιών σε όλο το ∆ήµο 

Χερσονήσου» Προϋπολογισµού έτους 2014.  

 Ειδικότερα η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει ανά ∆ηµοτική Ενότητα 

του ∆ήµου Χερσονήσου και αναλύεται ως εξής: 

 

Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ 

   

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΕΙΜΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Μικρό τσαπάκι 
ερπηστριοφόρο µε 
σφυρί +Χειριστής 

Ηµεροµισθιο                    
(7 ώρες) 20 100 2000 

Φορτηγό ωφέλιµου 
βάρους έως 15 τόνων + 

Οδηγός 
Ηµεροµίσθιο                    

(7 ώρες) 20 90 1800 

 

Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ   

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΕΙΜΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Μικρό τσαπάκι 
ερπηστριοφόρο µε 
σφυρί +Χειριστής 

Ηµεροµίσθιο                    
(7 ώρες) 35 100 3500 

Φορτηγό ωφέλιµου 
βάρους έως 15 τόνων + 

Οδηγός 
Ηµεροµίσθιο                    

(7 ώρες) 35 90 3150 

Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ   

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΕΙΜΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Μικρό τσαπάκι 
ερπηστριοφόρο µε 
σφυρί +Χειριστής 

Ηµεροµίσθιο                    
(7 ώρες) 30 100 3000 

Φορτηγό ωφέλιµου 
βάρους έως 15 τόνων + 

Οδηγός 
Ηµεροµίσθιο                    

(7 ώρες) 30 90 2700 

Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ   

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΕΙΜΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Μικρό τσαπάκι 
ερπηστριοφόρο µε 
σφυρί +Χειριστής 

Ηµεροµίσθιο                    
(7 ώρες) 20 100 2000 

Φορτηγό ωφέλιµου 
βάρους έως 15 τόνων + 

Οδηγός 
Ηµεροµίσθιο                    

(7 ώρες) 20 90 1800 

ΣΥΝΟΛΟ 19950 
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Κατάθεση προσφορών: 
 

1. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο της 
∆ΕΥΑ Χερσονήσου έως και την Πέµπτη 03-04-2014. και ώρα 14:30 π.µ.  

2. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνία και  ώρας που έχει οριστεί ως 
λήξη παραλαβής των προσφορών, καµιά νέα προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

3. Η προσφορά θα κατατίθεται ανά ∆ηµοτική Ενότητα σύµφωνα µε 
το έντυπο οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος) 

4. ∆εν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσφοράς για το σύνολο 
των ∆ηµοτικών. 

5. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει ανά ∆ηµοτική Ενότητα 
(σύγκριση των προσφορών ανά ∆ηµοτική Ενότητα) 
 
Με κάθε προσφορά επίσης υποβάλλεται : 

• H αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο για 
την διαπίστωση είτε της αυτοπρόσωπης είτε δυνάµει εξουσιοδοτήσεως 
κατάθεσης της προσφοράς 
• Υπεύθυνη δήλωση ότι, για την παροχή της υπηρεσίας ο προσφερων 
έχει λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών των χώρων , όπου αυτή θα 
παρασχεθεί. 

• Άδεια κυκλοφορίας για τον εκσκαφέα και το φορτηγό 
• Άδεια του χειριστή του εκσκαφέα 
• ∆ίπλωµα του οδηγού του φορτηγού. 

 
Ανάθεση Υπηρεσίας: 

 Το άνοιγµα των φακέλων προσφορών θα γίνει από την αρµόδια 

επιτροπή της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η 

χαµηλότερη προσφορά ανά ∆ηµοτική Ενότητα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Εµµανουήλ Κοσµαδάκης 2897023325 

 

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

 

Φιλιππάκης Κων/νος 
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