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                  Αριθµ.πρωτ.: 951 

                 Ηµεροµηνία : 03/03/2023 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει 

ανοικτό διαγωνισµό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, µε τίτλο:  

 «Υποστήριξη της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιµετώπιση βλαβών και τεχνικών 

προβληµάτων, την οργάνωση των απαιτούµενων εργασιών και τη διαχείριση των 

διατιθέµενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθηµερινές και αργίες» 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των € 238.500,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

µε δυνατότητα εξάµηνης προαίρεσης ποσού € 79.500,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η 

χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης. 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., µε τα ακόλουθα: 

1. Ένα πλήρες συνεργείο για την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών αποκατάστασης 

βλαβών και µικρο-επεκτάσεων δικτύων που θα περιλαµβάνει, ένα µηχάνηµα έργου-

εκσκαφέα  τύπου JCB ή αντίστοιχο τροχοφόρο ή ερπηστριοφόρο , ένα φορτηγό 

ωφέλιµου βάρους > 6tn και έναν χειριστή µηχανηµάτων έργου µε το κατάλληλο 

δίπλωµα για το χειρισµό του µηχανήµατος και την οδήγηση του φορτηγού. 

2. Ένα πλήρες συνεργείο µε τον εξοπλισµό του, για την εκτέλεση εργασιών 

αποκατάστασης βλαβών καθώς και τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης (διανοµή, νέες παροχές κλπ) σε 24ωρη βάση, καθηµερινές και αργίες 

που θα περιλαµβάνει ένα τεχνίτη υδραυλικό µε εµπειρία στην επίλυση βλαβών 

δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και συναφών εργασιών, έναν ειδικευµένο εργάτη µε 

αντίστοιχη εµπειρία  και ένα όχηµα τύπου µικρού φορτηγού (pick up), το οποίο θα 

είναι κατάλληλα εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για 

την έντεχνη αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

3. Την ενίσχυση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., στο συντονισµό, οργάνωση και διαχείριση του 

έµψυχου δυναµικού, του εξοπλισµού και των υλικών µε την παροχή υπηρεσιών  

λειτουργίας, διαχείρισης και επίλυσης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης σε 
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24ωρη βάση, καθηµερινές και αργίες, που θα περιλαµβάνει ένα µηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. 

µε αντικείµενο την οργάνωση, διαχείριση και εποπτεία του συνόλου των 

διατιθέµενων πόρων της, µε σκοπό την αντιµετώπιση των καθηµερινών 

προβληµάτων για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των υποδοµών 

ύδρευσης και των δικτύων αποχέτευσης σε όλο το ∆ήµο Χερσονήσου.  

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 71356300-1 και συµπληρωµατικού 71330000-0.   

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 18 µήνες µε δυνατότητα προαίρεσης επιπλέον έξι 

µηνών. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών προϋπολογισµού, όπως αυτές 

περιγράφονται λεπτοµερώς στα τεύχη της µελέτης και συγκεκριµένα στο «Παράρτηµα V – 

Τιµολόγιο» της ∆ιακήρυξης.  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gr του συστήµατος. 

Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η  

03 / 03 / 2023. Προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά 

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία 20 / 03 / 2023 και ώρα 15:00.  

Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα θα 

θεωρούνται εκπρόθεσµες. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό θα κατατεθεί από τους συµµετέχοντες εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού 

Προϋπολογισµού, ισχύος διακοσίων δέκα (210) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας 

του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι 20 / 10 / 2023. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν  

1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις οικονοµικών φορέων, που ασκούν επάγγελµα 

σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης και είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

ΑΔΑ: ΨΑΗΙΟΛΝΞ-ΓΟΛ



 3 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύτηκε και στον Ελληνικό Τύπο:  

1. Ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα ‘’ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ’’  

2. Ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα ‘’ΠΑΤΡΙΣ’’  

Η περίληψη της ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Χερσονήσου, στη διεύθυνση (URL) :   www.hersonisos.gr   

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο της προµήθειας  

  

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

 

                                      Ματθαιάκης Εµµανουήλ     
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