
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ         ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Μίσθωση Μηχανημάτων 2016 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ        1) Τσάπα JCB  (τύπου) 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)        2) Τσάπα περιστρεφόμενη 
                                                                                             ελαστιχοφόρα 
                                                                                         3) Ανατρεπόμενο φορτηγό 
                                                                                         4) φορτωτή 
                                                                                         5) αερόσφυρα 
                                                                                         6) Σφυρί 
                                                                                          
 
 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ          
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 
 
                                                  _______ .. _______ 
 
Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας σύμφωνα με την 69/2015 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει 
πρόχειρο  διαγωνισμό την 26/1/2016 ,με ώρα λήξης 10 .00 π μ. και επαναληπτικό την 
2/2/2016 την ίδια ώρα  για τη μίσθωση 1) εκ σκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέας 
τύπου JCB) 2)τσάπα περιστρεφόμενη ελαστιχοφόρα 3)φορτηγό  ανατρεπόμενο 4) 
φορτωτή 5) αερόσφυρα (κομπρεσέρ) 6) σφυρί ,  και για την αποκατάσταση βλαβών και 
λοιπών εργασιών  εντός και εκτός ωραρίου της ΔΕΥΑΠ  για το έτος 2016.  
Προϋπολογισμός 59.000 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ   
CPV 45520000 προυπολογισμός 40.000 χωρίς ΦΠΑ (μίσθωση μηχ/των) 
CPV 50000000 προυπολογισμός 19.000 χωρίς ΦΠΑ (αποκατάσταση βλαβών) 
Οι γενικοί όροι της διακήρυξης περιγράφονται παρακάτω : 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Το κάθε μηχάνημα θα χρησιμοποιείται από τη ΔΕΥΑΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ύδρευσης – αποχέτευσης, για 
εργασίες στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΠ και  σε κάθε άλλη εργασία αρμοδιότητάς της 
εντός των ορίων αρμοδιότητας της. 

2. Τα μηχανήματα οφείλει ο μειοδότης να τα διατηρεί σε γενικά καλή κατάσταση και 
έτοιμα για εργασία όταν ζητηθεί. 

3. Για την παροχή εργασίας σε προγραμματισμένες από την ΔΕΥΑΠ εργασίες, ο  
ανάδοχος θα ειδοποιείται μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας εργασίας. 

4. Για την παροχή εργασίας σε έκτακτες ανάγκες εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας της 
ΔΕΥΑΠ θα ειδοποιείται οποιαδήποτε ώρα και οφείλει να παρέχει την ζητούμενη 
εργασία .Για τις εκτός ωραρίου εργασίες της ΔΕΥΑΠ (απογεύματα, αργίες 
,Σαββατοκύριακα) που θα παρουσιασθούν βλάβες στα δίκτυα η τις δεξαμενές η σε 
περιπτώσεις έντονων φαινομένων (πλημμύρες κλπ.) ο ανάδοχος θα έχει 
υποχρέωση να έχει δικό του  το κατάλληλο   προσωπικό για  επέμβαση και 
αποκατάσταση όταν κρίνεται απαραίτητο .Τα υλικά αποκατάστασης βαρύνουν την 
ΔΕΥΑΠ. 



5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εργασία υποχρεωτικά και τις δύο 
περιπτώσεις 3.4. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΕΥΑΠ μονομερώς μπορεί να λύσει την 
σύμβαση καταλογίζοντας υπέρ της το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης. 

6. Η αποζημίωση και τα ασφάλιστρα χειριστή μηχ/τος, καύσιμα, ζημιές και λοιπές 
συντηρήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, επίσης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο 
το προσωπικό που χρησιμοποιεί  και να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας, η δε 
ΔΕΥΑΠ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.  

7. Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερήσιο δελτίο απασχόλησης των 
μηχανημάτων καθώς και τον χειριστή κάθε μηχανήματος που θα αναφέρει τον τόπο 
και το είδος και τις ώρες εργασίας. Θα υπογράφεται δε από τον προϊστάμενο  του 
αρμόδιου τμήματος  και θα θεωρείται από τον  Τεχνικό Δντη  της ΔΕΥΑΠ . Η 
εργασία για τις αποκαταστάσεις με δικό του προσωπικό για τις αποκαταστάσεις 
ζημίων – βλαβών εκτός ωραρίων ΔΕΥΑΠ θα βεβαιώνεται από την Τ.Υ. όπως  για 
τα μηχανήματα σε ξεχωριστό έντυπο. 

8. Ο ανάδοχος θα δηλώνει εγγράφως στην ΔΕΥΑΠ τον χειριστή του μηχανήματος ο 
οποίος υποχρεούται να διαθέτει την απαραίτητη άδεια χειριστή του μηχ/τος. 

9. Στο τέλος του μήνα θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό  σύμφωνα με τα παραπάνω 
δελτία και η εξόφλησή τους θα γίνεται σε συνεννόηση με την οικονομική υπηρεσία. 
Ο Πρώτος λογαριασμός θα υποβληθεί για έλεγχο στην  υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου .Υπόκειται δε ο μειοδότης στις νόμιμες κρατήσεις. 

10. Η σύμβαση θα έχει  διάρκεια από την κατακύρωση  μέχρι 31/12/2016 με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι του ορίου των ποσοτήτων. 

11. Ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει άδεια εμπειροτέχνη εργολάβου ή 
εργοληπτικό πτυχίο και τα δύο με κατεύθυνση υδραυλικά. 

12. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κλειστή 
οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που 
προσφέρουν επί των παρακάτω τιμών. 

 
Α. ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ 
ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΕΥΑΠ) 
 
α) ΤΣΑΠΑ     JCB                              ΤΙΜΗ  15,00 ΕΥΡΩ / ΩΡΑ 
β) ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΣΑΠΑ       ΤΙΜΗ   35,00 ΕΥΡΩ / ΩΡΑ 
γ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ     ΤΙΜΗ  29,00 ΕΥΡΩ  / ΩΡΑ 
δ) ΦΟΡΤΩΤΗΣ                                  ΤΙΜΗ   27,00 ΕΥΡΩ / ΩΡΑ 
ε) ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ                                ΤΙΜΗ   15,00 ΕΥΡΩ / ΩΡΑ 
ζ) ΣΦΥΡΙ                                            ΤΙΜΗ   36,00 ΕΥΡΩ / ΩΡΑ     
 
 
 
Β. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ   ΔΕΥΑΠ  
 
α) Τιμή ανά ώρα 15,00 Ευρώ   
Οι τελικές τιμές θα προκύψουν μετά την προσφερόμενη έκπτωση. 



 
 
 
Οι τιμές μετά την προσφερόμενη έκπτωση στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη 
μονάδα 
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν υποχρεωτικά ενιαία έκπτωση επί των Α , Β με 
ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Οι τιμές μετά την προσφερόμενη 
έκπτωση στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα 
 
1) Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν υποχρεωτικά έκπτωση επί των α,β,γ,δ και 

προαιρετικά για ε), ζ) . Σε περίπτωση που για τις περιπτώσεις α,β,γ,δ δεν 
υποβληθεί προσφορά για κάποιο από τα  α,β,γ,δ  αποκλείεται από την 
διαδικασία . 

  Με την κατακύρωση του διαγωνισμού ο μειοδότης καταθέτει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης διάρκειας ύψους 5.900 (πεντε χιλιάδων ενιακοσίων ευρώ). 
 
Η επιτροπή μπορεί να κρίνει αν οι προσφορές δεν είναι συμφέρουσες για την 
ΔΕΥΑΠ το διαγωνισμό άγονο. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Κλειστή οικονομική προσφορά για τις Τιμές Α , Β . 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
3.Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής , τράπεζας αξίας 2.950 (δύο χιλιάδων ενιακοσίων πενηντα ευρώ) η 
οποία θα επιστραφεί με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σε όσους δεν 
αναδείχθηκαν μειοδότες. 
4. Απαραίτητα με την κατάθεση της προσφοράς φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα. 
5. Άδεια εμπειροτέχνη ή εργοληπτικό πτυχίο που να ισχύουν . 
 
Αποκλείεται από την διαδικασία όποιος δεν καταθέσει τα προβλεπόμενα 2,3,4,5. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Το εκσκαπτικό μηχάνημα (τσάπα) τύπου JCB θα πρέπει να έχει δυνατότητα 

εκσκαφής βάθους 3,5 μ. τουλάχιστον και ελαχίστου πλάτους 25 cm.θα φέρει δε 
υποχρεωτικά δαγκάνα. 

2. Η αερόσφυρα (κομπρεσέρ) θα πρέπει να είναι ευέλικτη για λόγους προσπέλασης 
σε στενούς δρόμους, μη παρεμπόδισης της κυκλοφορίας και να διαθέτει κινητά 
μεταφερόμενα πιστόλια. 

 
 
 
 

 
                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
                                 
                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 



 
 
                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  
 
 
 
Α .ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  ΔΕΥΑΠ (ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ) 
 

α) ΤΣΑΠΑ     JCB                              ΤΙΜΗ  15,00 ΕΥΡΩ / ΩΡΑ 
β) ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΣΑΠΑ       ΤΙΜΗ   35,00ΕΥΡΩ / ΩΡΑ 
γ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ     ΤΙΜΗ  29,00 ΕΥΡΩ /ΩΡΑ 
δ) ΦΟΡΤΩΤΗΣ                                  ΤΙΜΗ   27,00 ΕΥΡΩ /ΩΡΑ 
ε) ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ                                ΤΙΜΗ  15,00  ΕΥΡΩ / ΩΡΑ 
ζ) ΣΦΥΡΙ                                            ΤΙΜΗ   36,00 ΕΥΡΩ / ΩΡΑ     

 
 
 
Β.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΕΥΑΠ 
 

α) Τιμή ανά ώρα 15,00 Ευρώ  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ   
 
 
Προσφέρω έκπτωση                                % 
 
 
 
 
 
                                                            ΠΡΕΒΕΖΑ            / 12  /2016 
 
 
                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Υπογραφή-σφραγίδα 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


