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Αρ. Πρωτ. : 3589/25-07-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ
«Συντήρηση-έλεγχος δικτύου ύδρευσης στις Δ.Ε. Ακράτας, Αιγείρας,
Διακοπτού και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Αιγίου»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Διακήρυξη
Τιμολόγιο
Προμέτρηση-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνική Έκθεση
Έντυπο Προσφοράς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

11 / 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

59.900,00 ΕΥΡΩ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :

74.276,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.900,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η
δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με τίτλο «Συντήρηση-έλεγχος δικτύου
ύδρευσης στις Δ.Ε. Ακράτας, Αιγείρας, Διακοπτού και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης
Αιγίου», (CPV: 45232150-8, 45232420-2), προϋπολογισμού 59.900,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και
74.276,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 (Α’147) και
β) τους όρους της παρούσας
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα
άρθρα 260, 296, 327, 330 και 331 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε βάση του Ν.
4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α').
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας, οδός Τέρμα Ψαρών, Μυρτιά Αιγίου, με ώρα
έναρξης υποβολής των προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 11:00
π.μ.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους βαρύνοντας τους Κ.Α. 61-93-15 με το ποσό των 47.900,00€, τον Κ.Α. 61-93-03
με το ποσό των 12.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Οι διαγωνιζόμενοι
μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η
ενδεικτική αξία των ζητούμενων υπηρεσιών αποτυπώνονται στο Τεύχος Τιμολόγιο Μελέτης
– Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

2

19PROC005340835 2019-07-25
Άρθρο 1
Κύριος της Υπηρεσίας – Αναθέτουσα Αρχή
- Στοιχεία επικοινωνίας.
1.1. Αναθέτουσα αρχή: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ , ( Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ) .
Οδός:
Τέρμα Ψαρών, Μυρτιά Αιγίου
Ταχ. Κωδ: 25100
Τηλ: 2691021526
Telefax : 2691028066
Εργοδότης ή Κύριος της Υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, (Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ) .
1.2. Φορέας εκτέλεσης της Υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ( Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ) .
1.3. Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
1.4. Διευθύνουσα Υπηρεσία :Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ .

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών
υπηρεσιών, διέπεται από τις διατάξεις:













Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Του Ν. 4441/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 21,22,23
Του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') , Άρθρα 43,44,45
Του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σύμφωνα
με την παρ. (38) αρ. 377 Ν. 4412/16.
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (29) αρ. 377 Ν.
4412/16.
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως
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και Αποχετεύσεως» όπως ισχύει.
 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
 Της με αριθμό 69/2019 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑ.Α, περί έγκρισης διενέργειας της
υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακήρυξης και της σχετικής δαπάνης

Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Αυγούστου 2019 , ημέρα Δευτέρα από 10:30 π.μ. και
μέχρι την 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, οδός Τέρμα Ψαρών, Μυρτιά Αιγίου.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού ή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή
καμία προσφορά.
Άρθρο 4
Παραλαβή εγγράφων σύμβασης τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου 2 του
Ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα διακήρυξη,
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.2
Ν.4412/2016.
γ) Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,
δ) Το Τιμολόγιο μελέτης - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός,
ε) Τεχνική Έκθεση,
στ) Συγγραφή Υποχρεώσεων,
ζ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύμβασης
και τευχών και να τα παραλάβουν από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ
Αιγιαλείας, οδός Τέρμα Ψαρών, Μυρτιά Αιγίου, ΤΚ 25100, το αργότερο μία (1) εργάσιμη
ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον
τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
από την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Α. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό.
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλ. 2691021526/20133 (εσ. 4) αρμόδιος υπάλληλος Αγγελόπουλος
Παναγιώτης.
Άρθρο 5
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι
τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.
3. Τα ενημερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο, στο σύνολο ή μέρος αυτών, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα
Τεύχη.
Άρθρο 6
Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τις προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν
από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
Άρθρο 7
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό -διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
I) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή
από την ΔΕΥΑΑ), στο οποίο θα δηλώνονται τα ακόλουθα:
1)
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
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για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L300της 11.11.2008
σ.42)
Δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών –μελών της Ένωσης (ΕΕC 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης –πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕL192της31.7.2003,σ.54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των
οικονομικών
συμφερόντων
των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
(ΕΕC316της27.11.1995,σ.48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α’48),
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης
– πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕL309 της 25 25.11.2005, σ.15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α΄166),
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης –πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕL101της15.4.2011,σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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2) ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 73
N.4412/2016.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3)

4)

5)

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας
διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΙΙ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής του οικονομικού φορέα σε
αυτό για δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας .
ΙΙΙ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης
εταιρείας.
ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της
Ε.Π.Ε.
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
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Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα
απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να
περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει,
επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της
προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της
Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα
μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα
έννομα αποτελέσματά της.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με
αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις
ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα
υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και
υπογραφή).
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Άρθρο 8
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων που
θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαράβατο όρο για τη
συμμετοχή τους αποτελεί η επιτυχής εκτέλεση εντός της τελευταίας 3ετίας, τουλάχιστον
μίας συναφούς υπηρεσίας με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δηλ. υπηρεσία
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης, καθαρισμού δεξαμενών
ύδρευσης και γενικά διαχείρισης δικτύου ύδρευσης, καθώς επίσης και συντήρησης δικτύων
αποχέτευσης.
Για την απόδειξη των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν
αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από τις αρμόδιες αρχές (κύριους των
εργασιών), στις οποίες θα αναφέρονται ο τίτλος, το αντικείμενο της σύμβασης, ο
προϋπολογισμός της καθώς και η επιτυχής εκτέλεσή της.
Άρθρο 9
Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά
ισχύος.
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.5 άρθρου
316 και135 του Ν.4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά
ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η Τεχνική Έκθεση
Άρθρο 10
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας
της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
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β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των
παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
i. την ημερομηνία έκδοσης,
ii. τον εκδότη,
iii. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
iv. τον αριθμό της εγγύησης,
v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
vi. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
vii.
τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
viii.
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού,
ix. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι
έως και τέσσερεις (4) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή
της υπηρεσίας.
x. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της
ΔΕΥΑΑ. και
xi. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
στ)
Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑ.Α επικοινωνούν με τους φορείς που φέρονται να
έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους.
Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από
το διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.
10

19PROC005340835 2019-07-25
Άρθρο 11
Υποβολή φακέλου προσφοράς.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα παραλαβής των προσφορών, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε
(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης
στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.
3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος της ΔΕΥΑ.Α.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση,
ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
1.

4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και συγκεκριμένα:
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά συμμετοχής).
β) Πλήρης Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών συνοδευόμενη από
τεχνικά έγγραφα.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται
ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
6. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί
λόγο απόρριψης της προσφοράς.
7. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει
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συνταχθεί επί του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. με
ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
8. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς,
συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην
προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.
9. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
10.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
11.
Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική
ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
12.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική
προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα
συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.
Άρθρο 12
Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών – Υποβολή δικαιολογητικών –
Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης – Υπογραφή συμφωνητικού.
11.
12.
12.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς -Έγκριση πρακτικού.
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον
Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς
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και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται έγγραφα της σύμβασης.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν
στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των «Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» , μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διαγωνισμού
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά
φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών
συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές , σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης,
αλλά και τις απαιτήσεις της μελέτης . Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα
αποτελέσματα του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και της
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, καθώς και οι λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από
την συνέχεια του διαγωνισμού .
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της
Επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών , είτε
σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα
είναι και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας .
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών , για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
προηγηθείσα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού .
Στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού
ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν
αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα .
Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία
δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού
Διαγωνισμού από το ΔΣ της ΔΕΥΑ.Α., η οποία και κοινοποιείται στους Προσφέροντες.
Κατά της παραπάνω απόφασης, όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .
12.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης.
α)Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας, ΔΕΚΑ ( 10 ) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο
άρθρο 14 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
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12.2.1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
12.2.2. Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
12.2.3. Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρούσας, o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα
αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την ανακήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β)Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 316 και 317του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, Τέρμα
Ψαρών, Μυρτιά., Αίγιο, τηλ. 2691021526, την επομένη της κοινοποίησης της
κατακυρωτικής απόφασης.
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων
στο άρθρο 15 της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών.
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν..4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ ( 10 ) μηνών, από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών
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Άρθρο 14
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα
ακόλουθα:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για
όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συναφών υπηρεσιών με το αντικείμενο
της παρούσας, τριών τελευταίων ετών, για την απόδειξη της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας των οικονομικών φορέων, από τις αρμόδιες αρχές
(κύριους των εργασιών), στις οποίες θα αναφέρονται ο τίτλος, το αντικείμενο της
σύμβασης, ο προϋπολογισμός της καθώς και η επιτυχής εκτέλεσή της
2. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
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που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
(Ι.Κ.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των
διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε), τους
διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
3. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας
ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
6. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και
η σχετική απόφαση υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την
κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών
και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
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Άρθρο 15
Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών.
14.
15.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού.
15.2.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί σε σφραγισμένα έντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας .
15.3.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
15.4.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
15.5.
Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
15.6.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισμού του
αντικειμένου της σύμβασης.
15.7.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τους μερικούς
προϋπολογισμούς ανά είδος ή / και το συνολικό προϋπολογισμό της
Υπηρεσίας που αποτυπώνονται στο Τεύχος Τιμολόγιο Μελέτης – Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
15.8.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της
Επιτροπής διαγωνισμού.
15.9.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής
διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
15.1.

Άρθρο 16
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως εξής :
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής
προσφορών.
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Η ένσταση εξετάζεται από το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
β) Κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑ.Α., μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Η προθεσμία για την άσκηση
ένστασης και η άσκησή της κωλύουν την σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 17
Προθεσμία εκτέλεσης της Υπηρεσίας
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε ένα χρόνο από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης ή μέχρις εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας της παροχής
υπηρεσίας.
Η παραλαβή των υπηρεσιών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του Ν.
4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των εργασιών, διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του ίδιου νόμου .
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
Άρθρο 18
Τρόπος Πληρωμής
1. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις
υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών , για τις υπηρεσίες που έχει
εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό
την αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης.
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική
Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

Άρθρο 19
Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.
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1.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των
εγγράφων σύμβασης και τευχών και να τα παραλάβουν από τα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ.Α., οδός Τέρμα Ψαρών, Μυρτιά, Αίγιο, ΤΚ 25100.
2.
Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ.Α. Η αναλυτική
Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
3.
Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες
κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον
πρώτο λογαριασμό του.
4.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.
4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την
παρ. (38) αρ.377 Ν.4412/16.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθ. 69/2019 (ΑΔΑ:6ΧΝΜΟΕΣΔ-5ΥΒ)
απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ. Αιγιαλείας.

ΑΙΓΙΟ, 12-07-2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑ.Α.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθμ. 69/18-07-2019 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

Αθανάσιος Μιχ. Παναγόπουλος
Δήμαρχος Αιγιαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ
Δ. Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α.Τ. 1
Διακοπές - Επανασυνδέσεις υδρομέτρων
Για την εργασία της διακοπής ή της επανασύνδεσης ενός υδρομέτρου στις Δ.Ε. Ακράτας,
Αιγείρας και Διακοπτού σύμφωνα με εντολή και οδηγίες της Υπηρεσίας, για συνολικά 1200
είτε διακοπές είτε επανασυνδέσεις. Επισημαίνεται ότι η εργασία διακοπής ή επανασύνδεσης
πρέπει να εκτελείτε άμεσα έπειτα από την ανάθεση στον Ανάδοχο εντός 24ωρου.
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : Πέντε
(Αριθμητικώς) : 5,00 Ευρώ
Α.Τ. 2
Καθαρισμός Δεξαμενών υδροδότησης – Υδρομαστεύσεων-Συντήρηση Περιβάλλοντος
χώρου
Στο άρθρο περιλαμβάνονται:
Ο καθαρισμός για όσες εκ των δεξαμενών και πηγών-υδρομαστεύσεων, δοθεί εντολή
από την Υπηρεσία, που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Αιγείρας, Αιγών, Αμπελοκήπων,
Βελάς, Εξοχής, Μοναστηρίου, Οάσεως, Περιθωρίου, Σελιάνας, Σινεβρού, Χρυσανθίου, Αγίας
Βαρβάρας, Ακράτας, Αμπέλου, Βαλιμής, Βουτσίμου, Ζαρούχλας, Καλαμιά, Κραθίου,
Μεσορρουγίου, Παραλίας Πλατάνου, Περιστέρας, Πλατάνου, Ποροβίτσης, Συλιβαινιωτίκων,
Διακοπτού, Άνω Διακοπτού, Ελαιώνος, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Καθολικού, Κερύνειας,
Μαμουσιάς, Νικολαιΐκων, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης, μία φορά το χρόνο.
Ο καθαρισμός των δεξαμενών περιλαμβάνει την εκκένωση της δεξαμενής από το
περιεχόμενο νερό και τον καθαρισμό των τοιχωμάτων και του δαπέδου της από τυχόν
επικαθήσεις και ξένα σώματα.
Ο καθαρισμός των εσωτερικών τοιχωμάτων και του δαπέδου της δεξαμενής θα γίνεται
με κατάλληλα μέσα (βούρτσες καθαρισμού κ.λ.π.) ή όπου απαιτείται με πιεστικό μηχάνημα.
Στη συνέχεια θα γίνεται απολύμανση των εσωτερικών τοιχωμάτων και του δαπέδου της
δεξαμενής με διάλυμα χλωρίου και τέλος θα καθαρίζεται με επαρκή ποσότητα νερού. Σε
περιπτώσεις όπου η βάνα εκκένωσης ή η κλίση της δεξαμενής δεν επιτρέπει το άδειασμα της
δεξαμενής θα γίνεται άντληση των υδάτων της δεξαμενής με υποβρύχια αντλία. Επιπλέον θα
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σφραγίζονται τυχόν οπές που έχουν δημιουργηθεί και είναι πιθανές είσοδοι εντόμων και
τρωκτικών.
Οι προαναφερθείσες ενέργειες θα γίνονται από συνεργείο κατόπιν συνεννοήσεως με
την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. αφού ενημερωθεί από πριν ο πληθυσμός για τις ώρες διακοπής της
ύδρευσης.
Επιπλέον περιλαμβάνεται ο καθαρισμός, η συντήρηση και η επισκευή όσων δωθεί
εντολή από την Υπηρεσία, φρεατίων των υδρομαστεύσεων, η αντικατάσταση τυχόν
φθαρμένων μεταλλικών καλυμμάτων (καπάκια επιθεώρησης) στα φρεάτια και στις
δεξαμενές, η τοποθέτηση κλειδαριών, το βάψιμο σιδηροκατασκευών, πάντα έπειτα από
εντολή της Υπηρεσίας.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα υλικά τα οποία θα διαθέτει η ΔΕΥΑ.Α.
Τέλος περιλαμβάνεται η αποψίλωση – καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου των
δεξαμενών, υδρομαστεύσεων και γεωτρήσεων, για όσες από αυτές θα δοθεί εντολή από την
Υπηρεσία, των Τ.Κ. Αιγείρας, Αιγών, Αμπελοκήπων, Βέλας, Εξοχής, Μοναστηρίου,
Οάσεως, Περιθωρίου, Σελιάνας, Σινεβρού, Χρυσανθίου, Αγίας Βαρβάρας, Ακράτας,
Αμπέλου, Βαλιμής, Βουτσίμου, Ζαρούχλης, Καλαμιά, Κραθίου, Μεσορρουγίου, Παραλίας
Πλατάνου, Περιστέρας, Πλατάνου, Ποροβίτσης, Συλιβαινιωτίκων, Διακοπτού, Άνω
Διακοπτού, Ελαιώνος, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Καθολικού, Κερύνειας, Μαμουσιάς,
Νικολαιΐκων, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης με χρήση κατάλληλων εργαλείων και
μηχανημάτων περιμετρικά αυτών καθώς και την συντήρηση των περιφράξεων.
Ο συνολικός αριθμός των δεξαμενών – υδρομαστεύσεων και γεωτρήσεων ανά Τοπική
Κοινότητα παρατίθενται παρακάτω ως εξής:
ONOMA

ΧΡΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΡΥΣΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΙΟ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΧΡΥΣΔ5

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΙΟ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΜΠΕΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΜΠΕΔ8

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΜΠΕΔ7

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΜΠΕΔ9

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΜΠΕΔ10

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΠΕΡΙΘΦ3

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΘΩΡΙ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΠΕΡΙΘΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΘΩΡΙ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΣΕΛΙΑΝΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΕΛΙΑΝΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΣΙΝΕΒΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΕΛΙΑΝΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΟΑΣΗΑΝΤΛ1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΟΑΣΗ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΟΑΣΗΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΟΑΣΗ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΜΟΝΑΣΤΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΔΙΑΚΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΑΔΙΑΚΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΑΔΙΑΚΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΑΒΑΡΒΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΒΑΡΒΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΒΑΡΒΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΒΑΡΒΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΖΑΡΟΥΧΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΖΑΡΟΥΧΛΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΖΑΡΟΥΧΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΖΑΡΟΥΧΛΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΖΑΡΟΥΧΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΖΑΡΟΥΧΛΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ
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ΖΑΡΟΥΧΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΖΑΡΟΥΧΛΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΜΕΣΟΡΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΜΕΣΟΡΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΜΕΣΟΡΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΜΕΣΟΡΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΧΡΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ONOMA
ΜΕΣΟΡΔ6

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΜΕΣΟΡΔ7

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΔ5

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΦ2

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΝΤΛ1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΣTΔ6

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΕΛΑΙΩΝΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΡΟΔΙΑΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΡΟΔΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΡΟΔΙΑΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΡΟΔΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΡΟΔΙΑΑΝΤΛ1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΡΟΔΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΚΕΡΥΝΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΚΕΡΥΝΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΚΕΡΥΝΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΦ2

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΦ3

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΔΚ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΔ5

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΔ6

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑΝΤΛ1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΕΛΙΚΗΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΛΙΚΗ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΖΑΧΛΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΖΑΧΛΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΚΑΘΟΛΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΚΑΘΟΛΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ5

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΔ3
ΤΡΑΠΕΖΔΚ2
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ΔΙΑΚΟΠΤΔ6

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ7

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ8

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΧΡΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ONOMA
ΠΑΡΠΛΔ6

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΑΡΠΛΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΑΡΠΛΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΑΡΠΛΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΑΡΠΛΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΑΡΠΛΔ5

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΜΑΜΟΥΣΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΦ2

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΦ3

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΦ4

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΦ5

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΔ6

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΔ7

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΑΝΤΛ1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΜΑΜΟΥΣΔ9

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΑΜΟΥΣΙΑ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΒΕΛΛΑΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΒΕΛΛΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΒΕΛΛΑΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΒΕΛΛΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΒΕΛΛΑΔ6

ΠΟΤΙΣΤΡΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΒΕΛΛΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΛΑΜΙΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΦ2

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΛΑΜΙΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΦ3

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΛΑΜΙΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΛΑΜΙΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΔ5

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΔ6

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΒΑΛΙΜΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΒΑΛΙΜΗ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΒΑΛΙΜΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΒΑΛΙΜΗ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΒΑΛΙΜΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΒΑΛΙΜΗ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΒΑΛΙΜΦ1

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΒΑΛΙΜΗ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΒΑΛΙΜΦ2

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

ΒΑΛΙΜΗ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΒΑΛΙΜΔ5

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΒΑΛΙΜΗ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΚΡΑΤΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΚΡΑΤΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΚΡΑΤΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΚΡΑΤΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΠΟΡΡΟΒΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΟΡΟΒΙΤΣΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΣΥΛΙΒΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΑ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΚΡΑΘΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΡΑΘΙΟ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΜΠΕΛΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ
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ΑΜΠΕΛΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΜΠΕΛΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΒΟΥΤΣΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΒΟΥΤΣΙΜΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΧΡΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ONOMA
ΒΟΥΤΣΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΒΟΥΤΣΙΜΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΒΟΥΤΣΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΒΟΥΤΣΙΜΟΣ

ΕΝΑ

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ10

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΔ11

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΑΙΓΕΣΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΣ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΣΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΣ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΣΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΣ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΣΔ5

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΣ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΙΡΔ1

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΙΡΔ2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΙΡΔ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΙΡΔ4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΣΦ2

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΣ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΣΔ6

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΣ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΙΓΕΣΔ7

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΓΕΣ

ΕΝΑ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

135

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους καθαρισμού δεξαμενής ή υδρομάστευσης και περιβάλλοντος
χώρου αυτών:
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : Διακόσια τριάντα
(Αριθμητικώς) : 230,00 Ευρώ
Α.Τ. 3
Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος
Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 125 – 160 mm
Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης,
ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την
χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των
ιζημάτων, η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη των
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του
χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 125-160 mm
Τιμή ανά τεμάχιο κατ αποκοπή .
Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : Εκατό ευρώ
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Α.Τ. 4
Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος
Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 160-400 mm
Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης,
ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την
χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των
ιζημάτων, η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη των
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του
χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 160-400 mm
Τιμή ανά τεμάχιο κατ αποκοπή .
Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ευρώ
Α.Τ. 5
Αποκατάσταση βλάβης σωληνώσεων ύδρευσης
Εργασία για την πλήρη αποκατάσταση βλαβών υπαρχόντων σωληνώσεων ύδρευσης
διαμέτρου Φ63 έως Φ225 από PVC και Φ60 έως Φ250 από αμίαντο και σιδηροσωλήνα,
οιασδήποτε αντοχής σε πίεση, μονοσωληνίων και σιδηροσωλήνων παροχών κάθε διαμέτρου,
καθώς και η επισκευή ή αλλαγή υδρομέτρων και εξαρτημάτων αυτών ή τοποθέτηση νέας
παροχής.
Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται: η εκσκαφή για τον εντοπισμό, αποκάλυψη και
ακριβή προσδιορισμό των παραπάνω σωληνώσεων σε οποιοδήποτε έδαφος (γαιώδες,
ημιβραχώδες, βραχώδες) καθώς και σε οδούς ασφαλτοστρωμένους, τσιμεντοστρωμένους ή
πλακοστρωμένους, σε οποιοδήποτε βάθος σε κατοικημένη ή μη περιοχή με απαιτούμενες
ενέργειες εντοπισμού αγωγών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και ενημέρωση των
αρμόδιων υπηρεσιών.
Η επισκευή της βλάβης ή η αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων του
σωλήνα θα γίνεται με άντληση των νερών με αντλία ή άλλα μέσα όπου απαιτείται. Η
επανεπίχωση του ορύγματος θα γίνεται είτε με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών για μη
κατοικημένη περιοχή είτε με θραυστό αμμοχάλικο σε κατοικημένες περιοχές ή σε οδούς όπου
διεξάγεται μεγάλη κυκλοφορία (επαρχιακή οδό κτλ) εφόσον προηγουμένως έχει γίνει
διάστρωση και εγκιβωτισμός με άμμο των σωληνώσεων αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των υλικών
επίχωσης καθώς και των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και καθαίρεσης σε οποιαδήποτε
απόσταση. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται
η αποκατάσταση
των τομών
με
ασφαλτόμιγμα, σκυρόδεμα ή πλάκες πεζοδρομίου όπου χρειάζεται και η τοποθέτηση
προειδοποιητικών πινακίδων και ταινίας καθώς και φωτεινής σήμανσης όπου απαιτείται.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών τα οποία
θα διαθέτει η ΔΕΥΑ.Α.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους αποκατάστασης βλάβης:
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) : Εξήντα
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(Αριθμητικώς) : 60,00
Α.Τ. 6
Λειτουργία – Διαχείριση δικτύων ύδρευσης
Στο άρθρο περιλαμβάνεται:
Η συντήρηση, ρύθμιση και επισκευή όλων των μειωτών πίεσης, βαλβίδων εκτόνωσης
και δικλείδων ελέγχου ροής έτσι ώστε να πραγματοποιείται η ομαλή τροφοδότηση με νερό
των Κοινοτήτων. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η παροχέτευση με νερό του δικτύου
ύδρευσης καθ’ όλο το 24-ωρο. Τέλος σε περιπτώσεις που η ποσότητα του νερού δεν επαρκεί
για όλο το δίκτυο, ο ανάδοχος υποχρεούται και με βάση τις εντολές που θα δέχεται από την
Υπηρεσία να δίνει προτεραιότητα στην τροφοδότηση του δικτύου του κυρίως οικισμού.
Τιμή λειτουργίας και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τρεις Χιλιάδες
(Αριθμητικώς) : 3.000,00

Α.Τ. 7
Συντήρηση – επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Πίνακα Γεωτρήσεων και έλεγχος χλωριωτών
Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται:
Α) Ο τακτικός έλεγχος και συντήρηση των γεωτρήσεων των Τ.Κ. Αιγείρας, Αιγών,
Αμπελοκήπων, Βέλας, Εξοχής, Μοναστηρίου, Οάσεως, Περιθωρίου, Σελιάνας, Σινεβρού,
Χρυσανθίου, Αγίας Βαρβάρας, Ακράτας, Αμπέλου, Βαλιμής, Βουτσίμου, Ζαρούχλης,
Καλαμιά, Κραθίου, Μεσορρουγίου, Παραλίας Πλατάνου, Περιστέρας, Πλατάνου,
Ποροβίτσης, Συλιβαινιωτίκων, Διακοπτού, Άνω Διακοπτού, Ελαιώνος, Ελίκης,
Ζαχλωριτίκων, Καθολικού, Κερύνειας, Μαμουσιάς, Νικολαιΐκων, Ριζομύλου, Ροδιάς,
Τραπέζης που περιλαμβάνει την επισκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών στον
πίνακα ισχύος και στον αυτοματισμό της γεώτρησης (συμπεριλαμβανομένου των υλικών και
μικροϋλικών του πίνακα), με εξαίρεση τις βλάβες του κινητήρα που απαιτεί εξαγωγή,
επανατοποθέτηση και περιέλιξη αυτού.
Β) Ο έλεγχος της συστηματικής χλωρίωσης του νερού του δικτύου ύδρευσης και η
τακτική συντήρηση των συστημάτων χλωρίωσης (αλλαγή – αντικατάσταση φθαρμένων
εξαρτημάτων χλωριωτών), ο έλεγχος λειτουργίας αυτών και η προσθήκη της απαιτούμενης
ποσότητας χλωρίου.
Στην συστηματική χλωρίωση του δικτύου ύδρευσης περιλαμβάνεται και η
υπερχλωρίωση του δικτύου ύδρευσης ανά τρίμηνο, με την διοχέτευση κατάλληλης ποσότητας
διαλύματος χλωρίου και στη συνέχεια διοχέτευση επαρκούς ποσότητας νερού για την
αποχλωρίωσή του.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα υλικά επισκευής-συντήρησης και η προμήθεια
χλωρίου τα οποία θα διαθέτει η ΔΕΥΑ.Α.
Τιμή κατά αποκοπή για την συντήρηση – επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Πίνακα γεωτρήσεων
και έλεγχο χλωριωτών:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια
(Αριθμητικώς) : 1.500,00
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Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Συντάξας

Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Διευθυντής Τ.Υ

Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Νικολόπουλος Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ
Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ,
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Α.Τ.1

Διακοπές Επανασυνδέσεις
υδρομέτρων

ΤΕΜ

1200

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

60

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

470

Καθαρισμός Δεξαμενών
υδροδότησης –
ΥδρομαστεύσεωνΣυντήρηση Περιβάλλοντος
χώρου
Καθαρισμός αγωγών
αποχέτευσης με χρήση
αποφρακτικού
μηχανήματος Καθαρισμός
αγωγού αποχέτευσης DN
125 – 160 mm
Καθαρισμός αγωγών
αποχέτευσης με χρήση
αποφρακτικού
μηχανήματος Καθαρισμός
αγωγού αποχέτευσης DN
160-400 mm
Αποκατάσταση βλάβης
σωληνώσεων ύδρευσης

2

Α.Τ.2

3

Α.Τ.3

4

Α.Τ.4

5

Α.Τ.5

6

Α.Τ.6

Λειτουργία - Διαχείριση
δικτύων ύδρευσης

ΤΕΜ

1

Α.Τ.7

Συντήρηση-Επισκευή Η/Μ
Εξοπλισμού πίνακα
Γεωτρήσεων-έλεγχος
χλωριωτών

ΤΕΜ

1

7
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Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Συντάξας
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Διευθυντής Τ.Υ
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

29

19PROC005340835 2019-07-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ
Δ. Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ,
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2

3

4

5

6

7

Α.Τ.1

1200

5,00

6.000,00

Α.Τ.2

Καθαρισμός Δεξαμενών
υδροδότησης –
Υδρομαστεύσεων-Συντήρηση
Περιβάλλοντος χώρου

ΤΕΜ

40

230,00

9.200,00

Α.Τ.3

Καθαρισμός αγωγών
αποχέτευσης με χρήση
αποφρακτικού μηχανήματος
Καθαρισμός αγωγού
αποχέτευσης DN 125 – 160 mm

ΤΕΜ

60

100,00

6.000,00

Α.Τ.4

Καθαρισμός αγωγών
αποχέτευσης με χρήση
αποφρακτικού μηχανήματος
Καθαρισμός αγωγού
αποχέτευσης DN 160-400 mm

ΤΕΜ

40

150,00

6.000,00

Α.Τ.5

Αποκατάσταση βλάβης
σωληνώσεων ύδρευσης

ΤΕΜ

470

60,00

28.200,00

Α.Τ.6

Α.Τ.7

Λειτουργία - Διαχείριση δικτύων
ύδρευσης
Συντήρηση-Επισκευή Η/Μ
Εξοπλισμού πίνακα
Γεωτρήσεων-έλεγχος
χλωριωτών

ΤΕΜ

1

3.000,00

3.000,00

ΤΕΜ

1

1.500,00

1.500,00

Π
Ο

ΤΑ
ΣΟ
ΤΗ

ΤΕΜ

Μ
1

Διακοπές Επανασυνδέσεις
υδρομέτρων

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

Ν
Α
ΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο

Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

59.900,00

Φ.Π.Α 24 %

14.376,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (με ΦΠΑ)

74.276,00
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Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Συντάξας
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Διευθυντής Τ.Υ
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ,
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα
με τους οποίους θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο οι υπηρεσίες «Συντήρηση - Έλεγχος
Δικτύου Ύδρευσης στις Δ.Ε. Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού και Συντήρηση
δικτύου αποχέτευσης Αιγίου» του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019, κατόπιν
συνοπτικού διαγωνισμού.
Β) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει σήμερα
 Του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει
σύμφωνα με την παρ. (38) αρ. 377 Ν. 4412/16.
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (29) αρ.
377 Ν. 4412/16.
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως ισχύει.
 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
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ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα συμβατικά στοιχεία της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά σειρά είναι:
Α) η διακήρυξη
Β) το ενδεικτικό τιμολόγιο
Γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
Δ) η συγγραφή υποχρεώσεων
Ε) η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας
ΣΤ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών ορίζεται στο 5% της αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και συνιστάται σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη
διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται.
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων υπηρεσιών εργασιών, ενώ ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για τη
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.
Κατά τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
Α) οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων για την εκτέλεση κάθε
εργασίας της υπηρεσίας του θέματος, δηλαδή τα μισθώματα τα απαιτούμενα καύσιμα και
λιπαντικά, ή λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνσης οι δαπάνες παραλαβής,
μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων οι δαπάνες εγκαταστάσεων και τα
ασφάλιστρα αυτών.
Β) οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού
εξοπλισμού από εργοδηγούς μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες ειδικευμένους
τεχνίτες και ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις ώρες
αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.α.
Γ) οι δαπάνες των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών των
απαιτούμενων υλικών δια παντός μέσου από τον τόπο καταγωγής ή προμήθειας επί τόπου
του έργου.
Δ) οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεως των υλικών και αποζημιώσεων για την
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για τη μεταφορά ή αποθήκευσή τους.
Ε) Τα έξοδα απόσβεσης αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
ΣΤ) Πάσα γενικώς δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη παροχή υπηρεσίας για την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστερών είτε ως προς
τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχόμενων σε κάθε εργασία υλικών
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είτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων
και υλικών μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
Στις τιμές του τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται
για την πλήρη συντέλεση όλων των περιγραφόμενων εργασιών του τιμολογίου, τα οποία
αναλαμβάνει να προμηθεύσει η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον Ανάδοχο.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Οποιοσδήποτε δίνει προσφορά κατά τη σύνταξη αυτής, λαμβάνει υπ’ όψιν του τις γενικές
και τοπικές συνθήκες της παρεχόμενης υπηρεσίας δηλαδή τη θέση της εργασίας και τα
μέρη αυτής, τις απαιτούμενες μεταφορές δια παντός μέσου, τη διάθεση, διαχείριση και
εναποθήκευση υλικών και μηχανημάτων που θα απαιτηθούν, την κατάσταση των οδών,
την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών,
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές
και γενικές συνθήκες, ζητήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν τα οποία καθ’
οιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι
υποχρεώσεις θα παρασχεθούν κατά τη σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση
υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο
προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την
προμήθεια από την αγορά όλων των μηχανημάτων και μέσων που απαιτούνται και
αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την
Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της
υπηρεσίας για το λόγο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της
υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Το χρονικό διάστημα παροχής της υπηρεσίας ορίζεται έως την ολοκλήρωση των
συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών από της ημερομηνίας της υπογραφής του
συμφωνητικού και υπό τις προϋποθέσεις και τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 και 1 της
διακήρυξης της παρούσας μελέτης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις
επιμέρους προθεσμίες όπως αυτές θα ορίζονται από την επίβλεψη.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει αμέσως τις εργασίες μετά την υπογραφή της σύμβασης
και να αποπερατώσει τις συμβατικές ποσότητες των εργασιών.
Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στα ακόλουθα:
1.
To προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να είναι
ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει
την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κλπ. που κατά την κρίση
της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι
απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός κλπ.
2.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία μέσα (εργατοτεχνικό προσωπικό
και μηχανήματα), έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στην εκτέλεση των
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απαιτούμενων εργασιών στις τοπικές κοινότητες των Δ.Ε. Ακράτας, Αιγείρας, Διακοπτού
και Δ.Κ. Αιγίου. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα
και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
αν έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη παροχή υπηρεσίας χωρίς να δικαιούται καμιάς
πρόσθετης αποζημίωσης για το λόγο αυτό. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να
απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον
αριθμό των μηχανημάτων και των εργατικών χεριών, εάν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου της
υπηρεσίας δεν είναι ικανοποιητικός.
3.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο σημείο της βλάβης και να αρχίσει την
επισκευή της εντός τριών (3) ωρών από την ειδοποίηση που θα λάβει.
4.
Να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο Εργοτάξιο, για την
έκδοση των αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές, αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς
τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις
κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ.
5.
Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών
μέχρι να απομακρυνθούν από τα μηχανήματα των μεταφορικών μέσων και της εν γένει
ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να
εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και
διατάξεις φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε
ατύχημα το οποίο οφείλεται στη μη εφαρμογή τους.
6.
Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου να
αποπερατωθούν για να προληφθούν οι ζημιές στην παρεχόμενη υπηρεσία, ιδίως όταν
αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί
υπερωριακά Κυριακές και εορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού
με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές.
7.
Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή της
υπηρεσίας πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα του Δήμου
Αιγιαλείας και της Αστυνομίας και Τροχαίας. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν
την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σώματα κλπ. Επίσης, να προβεί στην περίφραξη των
θέσεων που είναι επικίνδυνες, νυχτερινά σήματα κλπ.
8.
Να τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος της
υπηρεσίας που παρέχει, η Δημοτική Αρχή για την οποία την παρέχει, τα στοιχεία του και
τον αριθμό τηλεφώνου του.
9.
Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε
επίκαιρα σημεία για τους διαβάτες, με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του
επιβλέποντα.
10. Τη λήψη οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., για την ύπαρξη
καλωδίων και αγωγών των εν λόγω Οργανισμών στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών των
υπηρεσιών του θέματος, καθώς επίσης πριν την έναρξη οιασδήποτε εργασίας στην
αποκάλυψη τον εντοπισμό και ακριβή προσδιορισμό τούτων και στη μετέπειτα προστασία
τους προς αποφυγή ζημιών η αποκατάσταση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον
ανάδοχο.
11. Στην εύρεση κοντά στην παρεχόμενη υπηρεσία κατάλληλων χώρων προσωρινής
απόθεσης των προσκομιζόμενων υλικών, στην περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο και την
έγκριση προς τούτο από τους ιδιοκτήτες των χώρων αυτών.
12. Να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής της παρεχόμενης υπηρεσίας και ευθύνεται για κάθε
κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας μη απαραίτητης για την παροχή
υπηρεσιών που ανέλαβε.
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13. Να ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε
υπηρεσίας που πρόκειται να παράσχει και γίνεται ενημέρωση του πληθυσμού για την
διακοπή της υδροδότησης.
14. Nα παραδώσει φωτογραφική αποτύπωση της κάθε δεξαμενής πριν και μετά τον
καθαρισμό
ΑΡΘΡΟ 9ο
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις
ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές
που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε
ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης, εν γένει
φύσεως, κοινωφελή έργα.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να ορίσει την διεύθυνση της
επιχείρησης του με υπεύθυνη δήλωση. Στην επιχείρηση του γίνονται και οι κοινοποιήσεις
των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει αναλυτικό
επιμετρητικό πίνακα που θα καταγράφονται η ακριβής θέση και ώρες εργασίας για την
εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης των δικτύων ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες των
Δ.Ε. Ακράτας, Αιγείρας, Διακοπτού και Δ.Κ. Αιγίου. Τα στοιχεία αυτά θα πιστοποιούνται
κατόπιν αυτοψίας από την Επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή εντολέας είναι αναίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρα βίας.
Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλόμενης σε υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ ή σε ανωτέρα βία η
προθεσμία παροχής της υπηρεσίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από
υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου ο οποίος όμως δεν
δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
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Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παροχή υπηρεσίας πέραν της προαναφερθείσας
προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΕΥΑ ολόκληρο το ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑ σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο
αυτόν χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση της ΔΕΥΑ.

Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Συντάξας

Παναγιώτης Αγγελόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Παναγιώτης Νικολόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ,
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή βλαβών και την συντήρηση του
δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Αιγείρας, Αιγών, Αμπελοκήπων, Βελάς,
Εξοχής, Μοναστηρίου, Οάσεως, Περιθωρίου, Σελιάνας, Σινεβρού, Χρυσανθίου,
Αγίας Βαρβάρας, Ακράτας, Αμπέλου, Βαλιμής, Βουτσίμου, Ζαρούχλας, Καλαμιά,
Κραθίου, Μεσορρουγίου, Παραλίας Πλατάνου, Περιστέρας, Πλατάνου, Ποροβίτσης,
Συλιβαινιωτίκων, Διακοπτού, Άνω Διακοπτού, Ελαιώνος, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων,
Καθολικού, Κερύνειας, Μαμουσιάς, Νικολαιΐκων, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης των
Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας και Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και την
συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας.
Οι εργασίες αυτές κρίνονται αναγκαίες γιατί στις παραπάνω τοπικές
κοινότητες λόγω της παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης, της χρήσης πολλαπλών
διαφορετικών υλικών των δικτύων, τα οποία εκτείνονται σε οικιστικές αλλά και σε
καθαρά αγροτικές περιοχές καθώς τα δίκτυα έχουν μικτή χρήση ύδρευσης –
άρδευσης γίνονται αρκετές βλάβες που χρήζουν άμεσης επισκευής και
αντιμετώπισης. Επίσης οι πηγές, και οι γεωτρήσεις και οι δεξαμενές των κοινοτήτων
πρέπει να καθαρίζονται, να συντηρούνται και να ελέγχονται μία φορά το έτος. Στις
εργασίες περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της συστηματικής χλωρίωσης του νερού του
δικτύου ύδρευσης, η τακτική συντήρηση των συστημάτων χλωρίωσης καθώς και ο
έλεγχος λειτουργίας αυτών.
Ο τακτικός έλεγχος και συντήρηση των γεωτρήσεων περιλαμβάνει την
επισκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών στον πίνακα ισχύος και στον
αυτοματισμό των γεωτρήσεων γεώτρησης με εξαίρεση τις βλάβες των κινητήρων
που απαιτεί εξαγωγή, επανατοποθέτηση και περιέλιξη αυτών.
Επιπλέον λόγω των μεγάλων υψομετρικών διαφορών και των μεγάλων
πιέσεων που αναπτύσσονται στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης των Τοπικών
Κοινοτήτων, επιβάλλεται η χρήση αρκετών δικλείδων ελέγχου, μειωτών πίεσης και
βαλβίδων εκτόνωσης των οποίων η επισκευή ή η αντικατάστασή τους όταν
καθίσταται αναγκαία πρέπει να γίνεται άμεσα αποτελεσματικά και έντεχνα.
Ακόμα θα πραγματοποιείται εργασία διακοπής και επανασύνδεσης
υδρομέτρων στις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού έως την
κάλυψη του αριθμού των 1.200 που υπολογίζεται ότι επαρκεί για την περίοδο της
σύμβασης.
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Επιπλέον για την συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης της Δ.Κ. Αιγίου
περιλαμβάνεται εξειδικευμένη απαίτηση αποφρακτικού μηχανήματος για την
απόφραξη αποχετεύσεων είτε οικιακών παροχών διαμέτρου DN 125-160 mm, είτε
και κεντρικού δικτύου διαμέτρου DN 160-400 mm. Η εργασία περιλαμβάνει πλήρης
καθαρισμό κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και
αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες,
ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης
κλπ. Επισημαίνεται ότι περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η
αναρρόφηση των ιζημάτων, η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού,
καθώς και η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης
και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών.
Η παροχή υπηρεσίας προϋπολογισμού 59.900,00 € με απαιτούμενη πίστωση
προς έγκριση 74.276,00€ (λόγω Φ.Π.Α 24%), θα εκτελεστεί με συνοπτικό
διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας για το έτος 2019,
βαρύνοντας τους κωδικούς Κ.Α. 61-93-15, Κ.Α. 61-93-03 και Κ.Α. 54-00 (ΦΠΑ
εισροών).
Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Συντάξας

Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Ο Διευθυντής Τ.Υ

Νικολόπουλος Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικό
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση - έλεγχος δικτύου

ύδρευσης στις Δ.Ε. Ακράτας
Αιγείρας, Διακοπτού και
συντήρηση δικτύου
αποχέτευσης Αιγίου»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, φυσικού ή νομικού προσώπου

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………
Προς:
Την Δ.Ε.Υ.Α ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της υπηρεσίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων
Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών με το ακόλουθο
ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης.

---------------------------
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Εργασίες

Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)
Ολογράφως

Αριθμητικώς

Συντήρηση - έλεγχος δικτύου
ύδρευσης στις Δ.Ε. Ακράτας,
Αιγείρας, Διακοπτού και συντήρηση
δικτύου αποχέτευσης Αιγίου

Αίγιο, … / … / 2019
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων)
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Συντήρηση - έλεγχος δικτύου
ύδρευσης στις Δ.Ε. Ακράτας,
Αιγείρας, Διακοπτού και
συντήρηση δικτύου αποχέτευσης
Αιγίου
Συνολική Δαπάνη Εργασιών
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Δαπάνη
Υπηρεσιών κατά
τον
Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

Δαπάνη Υπηρεσιών μετά την
έκπτωση σε ευρώ

59.900,00

Αίγιο, … / … / 2019
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων)

Αίγιο, 12 Ιουλίου 2019
Ο Συντάξας

Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Νικολόπουλος Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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