
                                                                                       

–   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημήτριος Αναστασίου  Ιωάννινα 22/10/2021 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ     :   2651054500   
 (εσωτ. 3091)   
Email : anastasioud@deyai.gr  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.    : 10395 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ππ  ρρ  οο  σσ  κκ  αα  λλ  εε  ίί 
 

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 

 
μέχρι και την Τρίτη 02/11/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ   

( Γενικό Πρωτόκολλο ) 
 

προκειμένου να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η 
 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΡΓΟΥ» 
Προϋπολογισμού 28.750,00  € (πλέον Φ.Π.Α.) 

(CPV 60181000-0, ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. 62.07.0091, ΑΔΥ 6ΘΚΙΟΡΙΞ-24Θ) 
 
σύμφωνα με το τεύχος που ακολουθεί και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.   
( deyai.gr, Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί )  ή στο Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας 
Οικονομικού και Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ, με τηλ. επικοινωνίας   2651054500 και εσωτερικό 
3091.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν κλειστό φάκελο που θα περιέχει: 
Α) Ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την οικονομική τους προσφορά  
Β) Τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική 
ενημερότητα, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας 
κυκλοφορίας, του ασφαλιστικού συμβολαίου και της άδειας του χειριστή. Επίσης θα 
κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι γίνονται αποδεκτοί 
και ότι πληρούνται οι όροι της τεχνικής περιγραφής.  
 
Αποδεκτές θα γίνουν μόνο οι προσφορές που θα κατατεθούν ως και την προαναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα 

www.deyai.gr, email : info@deyai.gr 
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  

 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

CPV-60181000-0 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
ΣΚΟΠΟΣ 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης αφορά την παροχή Υπηρεσίας για εκμίσθωση: 
Φορτηγού χωματουργικών εργασιών έργου ωφέλιμου φορτίου 10tn, ανεξαρτήτως 

αξόνων μετά του χειριστή αυτού με προσδιορισμό και  βάση εκμίσθωσης την ώρα. 
Ο υπολογισμός των ωρών θα γίνεται με βάση το υπόδειγμα  το οποίο υπάρχει στην    
παρούσα μελέτη (ημερολόγιο καταγραφής εργασιών - ωρών). 

 
Το πεδίο εφαρμογής των εργασιών είναι ταυτόσημο με το πεδίο ευθύνης της ΔΕΥΑΙ  

(δηλαδή όπου η ΔΕΥΑΙ εκτελεί εργασίες, εντός των όρων του «Καλλικρατικού»   
Δήμου), καθώς και οι μετακινήσεις των παρακάτω δυο περιπτώσεων : 

 Στην περίπτωση αποκομιδής υλικών εκσκαφής, η μετακίνηση σε αδειοδοτημένο χώρο 

Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (αδρανών). Σημειώνεται ότι τα έξοδα της 
διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (αδρανών), θα βαραίνουν τη ΔΕΥΑΙ  και  

 Στην Περίπτωση προμήθειας αδρανών υλικών όλων των τύπων (που καθορίζεται     
   κατά περίπτωση) η μετακίνηση προς και από το λατομείο.   

 
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων έργου (φορτηγού) είναι τα 
ακόλουθα: 

 Να φέρει ανατροπή καρότσας. 
 Τα παραπέτα της καρότσας είναι ύψους ικανού για φόρτωση από τον μεγάλο 

κουβά φόρτωσης όλων των εκσκαπτικών μηχανημάτων τύπων JCB 
(ενδεικτικό ύψος μικρότερο ή ίσο των 3m από το έδαφος) . 

 Να φέρει δυνατότητα τοποθέτησης κουκούλας εάν ζητηθεί. 

 Να έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, να έχει ασφαλιστική κάλυψη, πληρωμένα τέλη 
κυκλοφορίας κλπ. 

 Να ικανοποιεί όλες τις εκ του νόμου και της άδειας κυκλοφορίας τεχνικές 
προδιαγραφές.      

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  

1. Η απασχόληση των μηχανημάτων θα γίνεται με την ώρα, με ελάχιστο πλαφόν τις 
τρείς ώρες ανά ημέρα εργασίας. 

2. Ο υπολογισμός των ωρών εργασίας θα γίνεται από ορισμένο άτομο της ΔΕΥΑΙ 

(εργοδηγό, επόπτη, ή υπεύθυνο του τμήματος Ύδρευσης).  
3.  Κάθε μετακίνηση συμπεριλαμβάνεται στην πραγματική απασχόληση.  

4.  Για κάθε ημέρα απασχόλησης θα συντάσσεται ειδικό ημερολόγιο καταγραφής της 
εργασίας (βλ. παράρτημα μελέτης).  
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5.  Δεν είναι απαραίτητο το μηχάνημα να το χειρίζεται κάθε φορά ο ίδιος χειριστής . Ο 
όποιος χειριστής όμως θα χειρίζεται το φορτηγό, θα πρέπει να είναι ικανός,  

πιστοποιημένος, έμπειρος και με κατατεθειμένο στην ΔΕΥΑΙ αντίγραφο της  
επαγγελματικής του άδειας. 

6.  Το όχημα θα είναι από τεχνικής άποψης έτοιμο για ανάληψη εργασίας όποτε κληθεί, 

όλες τις ώρες και τις ημέρες (και Σαββατοκύριακα). Η τεχνική συντήρηση του 
οχήματος είναι σε κάθε περίπτωση εκτός του τιμολογούμενου ωραρίου. 

7.  Η μετακίνηση του οχήματος από τον ένα τόπο εργασίας στον επόμενο,  θα γίνεται με 
ευθύνη του αναδόχου και η όποια δαπάνη για τη μεταφορά (π.χ. καύσιμα) επιβαρύνει 
τον ανάδοχο και μόνο. 

8.  Σε περίπτωση εκτεταμένης βλάβης του οχήματος ή ασθένειας του χειριστή - οδηγού, 
ο ανάδοχος είναι υπόχρεος (κατά περίπτωση) αντικατάστασης  μηχανήματος ή 

χειριστή εντός 24 ωρών. 
9.  Το όχημα  πρέπει να διαθέτει πινακίδα κυκλοφορίας, ο/οι ιδιοκτήτες είναι 

υποχρεωμένοι βάση νομοθεσίας να διαθέτουν ασφαλιστικό συμβόλαιο για αστική 

ευθύνη* σύμφωνα με τον Νόμο 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε από το ΠΔ 237/86 και 
όπως ισχύει τροποποιημένος. 

            
*Αντικείμενο της αστικής ευθύνης σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών προς 

τρίτους.  

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων 
τρίτων κατά του ασφαλισμένου από ζημίες που θα προκληθούν από την κυκλοφορία 

του οχήματος που περιγράφει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή της λειτουργίας του 
μηχανήματος, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Θάνατος προσώπων  

 Σωματικές βλάβες προσώπων 
 Υλικές ζημίες που δεν αφορούν τον οδηγό ή τον λήπτη της ασφάλισης  

 Υλικές ζημίες σε πράγματα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του  
οδηγού η του λήπτη της ασφάλειας. 

 Στις ως άνω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική 
οδύνη  ή ηθική βλάβη που τυχών εγερθεί. 

Ασφαλιζόμενοι είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο χειριστής ή ο προστεθείς στην οδήγηση, 

καθώς και ο υπεύθυνος του ασφαλισμένου οχήματος.  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Τρίτα πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που 
προκάλεσε το ατύχημα οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά αλλά όχι ο ίδιος ο 
ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του αλλά ούτε και ο χειριστής που 

προκάλεσε το ατύχημα. 
 

10. Τα υλικά τα οποία προέρχονται από την αποξήλωση της ασφάλτου & τις  
χωματουργικές εργασίες, θα απομακρύνονται από τους χώρους των εργασιών, με 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου της παροχής υπηρεσίας χωρίς καμία πρόσθετη 

αποζημίωση, σε χώρο εταιρείας Διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103, ( ΦΕΚ Β’1312/24-8-2010). Το κόστος διαχείρισης των 

υλικών, δηλαδή οι πληρωμές στην εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα 
βαρύνουν την ΔΕΥΑΙ. Οι κωδικοί ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) των 
αποβλήτων τα οποία θα φορτώνει ο ανάδοχος είναι κατά κύριο λόγο υλικά 

καθαίρεσης ασφάλτου και αδρανή μη ρυπασμένα προϊόντα υποστρώματος ασφάλτου 
(ΕΚΑ 17 03 02). Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις ο ανάδοχος θα μεταφέρει και 

ελαφρώς ρυπασμένα απόβλητα εκσκαφών  (ΕΚΑ 17 05 04).        
11. Ο χειριστής του οχήματος πρέπει να είναι νόμιμα ασφαλισμένος στον εκ του    
    νόμου οριζόμενο ασφαλιστικό φορέα για την ειδικότητά του. 
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12. Το φορτηγό όχημα είναι αδειοδοτημένο νομίμως για τις εργασίες της παρούσας. Η 
μη αδειοδότησή του (όποτε και αν γίνει γνωστή), δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΥΑΙ να 

κηρύξει άμεσα τον ανάδοχο έκπτωτο και παράλληλα να κινηθεί νομικά για 
αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων στις εργασίες της.         

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Το πεδίο εφαρμογής των εργασιών είναι ταυτόσημο με το πεδίο ευθύνης της ΔΕΥΑΙ  
(δηλαδή όπου η ΔΕΥΑΙ εκτελεί εργασίες, εντός των όρων του «Καλλικρατικού»   
Δήμου), καθώς και οι μετακινήσεις των παρακάτω δυο περιπτώσεων : 

 Στην περίπτωση αποκομιδής υλικών εκσκαφής, η μετακίνηση σε αδειοδοτημένο χώρο 
Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (αδρανών) και  

 Στην Περίπτωση προμήθειας αδρανών υλικών όλων των τύπων (που καθορίζεται     
   κατά περίπτωση) η μετακίνηση προς και από το λατομείο.   

. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Την παρούσα μελέτη συνοδεύει παράρτημα με ενδεικτικό «ημερολόγιο καταγραφής των 

εργασιών - ωρών» της παρούσας παροχής Υπηρεσιών, το οποίο απαραίτητα πρέπει να 
συμπληρώνεται κάθε ημέρα εργασίας του φορτηγού οχήματος (για τις ώρες 

απασχόλησης). Τα σύνολα των ωρών απασχόλησης, θα υπολογίζονται από το άθροισμά 
των ανωτέρω σχετικών δελτίων.  
 

 
 

 

Ιωάννινα    21  - 09 - 2021 

 

      ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ           ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   
 

 
                         
 

        ΔΑΝΑΗ ΚΩΤΣΙΑ          ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ            
                                                                              ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
 

 
 
 

                                            ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                             ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

                                   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚ. & ΕΕΛ  
                                                                                           
 

 

 

                                                                                           



 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  

 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

CPV-60181000-0 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Χρονομίσθωση φορτηγού 

έργου 10 tn  με  χειριστή 
ΩΡΑ 1150 25,00€ 28.750,00€ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 28.750,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 6.900,00€ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 35.650,00€ 

 

Ιωάννινα    21  - 09- 2021 

 

       

     ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

                  

 

        ΔΑΝΑΗ ΚΩΤΣΙΑ                            ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ            

                                                                          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

                                       ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                        ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

                             ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚ. & ΕΕΛ  

 



 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  

 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

CPV-60181000-0 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Χρονομίσθωση φορτηγού 
έργου 10 tn  με  χειριστή 

ΩΡΑ 1150   

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

Φ.Π.Α. 24%  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ         -       - 2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 



Αριθμός δελτίου................ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ημ./μην./έτος

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 0Ν0ΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Α.Μ.Κ.Α ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΕΙΔΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ /ΤΥΠΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(ΠΙΝΑΚΙΔΑ) ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

         Ο ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ ΕΠΟΠΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

  Oνοματεπώνυμο    Υπογραφή Oνοματεπώνυμο      Υπογραφή

                                              ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
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