ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
Τμήμα
:
Τμήμα Προμηθειών
Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
Τηλέφωνα
:
2271044354
Fax
:
2271029820

ΧΙΟΣ 11/05/2018
Α.Π. 3172

ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Π.Ε. ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ Ε.Σ.Π.Α.»
Η

Δ.Ε.Υ.Α.Χίου

ενδιαφέρεται

για

την

«ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ Ε.Σ.Π.Α.»
προϋπολογισμού δαπάνης:
Προϋπολογισμός
Υπηρεσίας

Με ένταξη στο άρθρο 39, Χωρίς ένταξη στο άρθρο 39,
του Νόμου 4387/2016
του Νόμου 4387/2016

14.400,00 € πλέον Φ.Π.Α
17.535,00 € πλέον Φ.Π.Α
και πραγματοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος – έρευνα αγοράς με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την προσφορά τους με καταληκτική
ημερομηνία την Παρασκευή 25/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Συνημμένα:
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Υπεύθυνη Δήλωση

Για Το Τμήμα Προμηθειών

Μαμούνα Μαρία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
Τμήμα
:
Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
Τηλέφωνα
:
2271044351
Fax
:
2271041553

ΧΙΟΣ 11/05/2018
Α.Π. 3141

ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
ΥΠΟΨΗ


Διευθύντριας οικονομικής και διοικητικής
υπηρεσίας κ. ΓΑΪΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Π.Ε. ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ Ε.Σ.Π.Α.»

Βρίσκεται σε εξέλιξη το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. Αυτή την περίοδο είναι ανοικτές και θα
ανοίξουν το επόμενο διάστημα αρκετές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για
χρηματοδότηση. Η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου έχει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό προτάσεων που θα
πρέπει να ωριμάσουν ώστε να ζητήσουμε χρηματοδότηση. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης,
δίκτυα αποχέτευσης και νέοι μικροί βιολογικοί κ.λ.π. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν
τεχνικές μελέτες, αυτές απαιτούν ωρίμανση, ήτοι προετοιμασία φακέλων για
αδειοδότηση από τους αρμόδιους φορείς για κάθε περίπτωση (δασαρχείο,
αρχαιολογία, κτηματική, περιφέρεια, κ.λ.π.). Σε αρκετές περιπτώσεις ζητούνται να
γίνουν αυτοψίες, να διατεθούν επιπλέον στοιχεία, να γίνουν επιπλέον αποτυπώσεις
υφιστάμενων και προς αδειοδότηση εγκαταστάσεων και μεγάλων έργων υποδομής
ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.87΄). Επίσης
ζητείται η παραγωγή και η σύνταξη χαρτών, σχεδίων, τοπογραφικών διαγραμμάτων,
οριζοντιογραφιών και τεχνικών εκθέσεων για την τεχνικοοικονομική ανάλυση, την
οργάνωση και το σχεδιασμό των έργων. Επιπλέον, ζητείται η επεξεργασία και η
χρήση χαρτογραφικών δεδομένων (αεροφωτογραφίες – ορθοφωτογραφίες, θεσμικές
γραμμές όπως γραμμή αιγιαλού-παραλίας, όρια οικισμών, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ) για το
σωστό σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων των προς υλοποίηση έργων. Όλες οι
παραπάνω εργασίες καλύπτονται πλήρως από το επιστημονικό αντικείμενο του
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, επομένως, κρίνεται σκόπιμο να συναφθεί
σύμβαση παροχής υπηρεσιών με Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. που να
διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πάνω από πέντε (5) χρόνια. Πρέπει να είναι
μόνιμος κάτοικος Χίου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να είναι σε άμεση και συνεχή
συνεργασία με την Υπηρεσία, να συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να

προχωράει σε προετοιμασία φακέλων για ωρίμανση των μελετών που ετοιμάζει η
Δ.Ε.Υ.Α. Χίου, βάση του σχεδιασμού της. Το κόστος της υπηρεσίας για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών εκτιμάται σε:

Με ένταξη στο άρθρο 39, του Χωρίς ένταξη στο άρθρο 39,
Νόμου 4387/2016
του Νόμου 4287/2016
Προϋπολογισμός
Υπηρεσίας
14.400,00 πλέον Φ.Π.Α.

17.535,00 πλέον Φ.Π.Α.

Για Το Τμήμα Προγραμματισμού
Και Μελετών

Αναστασιάδης Δημήτριος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

Δεν τελώ σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

Δεν τελώ υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Είμαι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις μου κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Η προσφορά μου ισχύει για δώδεκα μήνες.

Διαθέτω πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής μου για το συγκεκριμένο επάγγελμα
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.

Είμαι /Δεν είμαι ενταγμένος στο άρθρο 39, παρ.9 του Ν.4387/2016.
 Στην περίπτωση ανάδειξης μου ως μειοδότη θα προσκομίσω τα ανωτέρω (5) δικαιολογητικά γνήσια.

Ημερομηνία:

…./…./2018
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

