
 

 

 

    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

                

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας 

Ο διαγωνισμός αφορά την Υπηρεσία  «Αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων 
αντλιοστασίων», έχει Προϋπολογισμό 88.000,00€ χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α  και 
109.120,00€ με ΦΠΑ.  από τον Κ.Α.Ε. 6461-011  με CPV 90470000-2 ο οποίος αποτελείται 
από 2 Τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Υπηρεσίες  αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων για τις 
ανάγκες της ΔΕΥΑΧ" -        C.P.V. 90470000-2» προϋπολογισμού 77.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ  
Κ.Α.Ε. 6461-011,NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434   

ΤΜΗΜΑ 2: «Υπηρεσίες Μεταφοράς με βυτιοφόρο» - C.P.V. 90470000-2 προϋπολογισμού 
11.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ  Κ.Α.Ε. 6461-011,NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434   

Πιο αναλυτικά:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Ομάδα Όνομα Μ/Μ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

(€) 
Φ.Π.Α (€) 

Συνολική 

Δαπάνη 
CPV 

 ΤΜΗΜΑ 1     €77.000,00 €18.480,00 €95.480,00 90470000-2 

1  
Αποφράξεις με 

αποφρακτικό βυτιοφόρο 
hours 700 €50,00 €35.000,00 €8.400,00 €43.400,00 

 

2  
Εκκενώσεις 

αντλιοστασίων- αγωγών 

με αποφρ. βυτιοφόρο 
hours 200 €60,00 €12.000,00 €2.880,00 €14.880,00 

 

3  
Προληπτική συντήρηση 

αγωγών λυμάτων 
m 20.000 €1,50 €30.000,00 €7.200,00 €37.200,00 

 

 ΤΜΗΜΑ 2     €11.000,00 €2.640,00 €13.640,00 90470000-2 

4  
Μεταφορά με βυτιοφόρο 

μπαïπας 
hours 80 €90,00 €7.200,00 €1.728,00 €8.928,00 

 

5  

Μεταφορά & απόρριψη 

προϊόντων εκκενώσεων 

στον βιολογικό με 

βυτιοφόρο 25m3 

Τμχ 20 €120,00 €2.400,00 €576,00 €2.976,00 

 

6  

Μεταφορά & απόρριψη 

προϊόντων εκκενώσεων 

στον βιολογικό με 

βυτιοφόρο 16m3 

Τμχ 20 €70,00 €1.400,00 €336,00 €1.736,00 

 

 
Γενικά 

Σύνολα 
    €88.000,00 €21.120,00 €109.120,00 

 

Η δαπάνη για την Υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 88.000,00 € (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%) για διάστημα (24) εικοσίτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης,  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μεγίστης Λαύρας 15  

Μουρνιές 73300, Χανιά 

Πληρ.: Νίκος Γκαζής 

Email : gazis@deyach.gr 

Τηλ.: 28210 36252 

Fax.: 28210 36288 

 Χανιά 03-06-2022 

Αποφράξεων δικτύων & 
εκκενώσεων αντλιοστασίων  

c.p.v. 90470000-2 



Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, υπολογίζεται σε εικοσιτέσσερις μήνες  
με το δικαίωμα της  ΔΕΥΑΧ, να ανανεώσει μονομερώς, για ένα δίμηνο ακόμη την 
σύμβαση (εφόσον δεν έχει απορροφήσει το ποσόν της σύμβασης)  και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού του 
τμήματος ή των τμημάτων, που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας  για την 
εκτέλεση της εν λόγω Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη Υπηρεσία πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

  ΛΥΔΙΑ ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ                            ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΟΥΛΙΝΟΥ                           ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
  
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ            ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ          ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ      

 


