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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην μεταφορά νερού με υδροφόρα οχήματα, από δεξαμενές 

της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

      Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις».  

5. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις 

που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012-2015». 

7. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθμό Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012)  

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

 

  Η εν λόγω δαπάνη πρόκειται να ανέλθει στο ποσό των 8704,80 €  και θα βαρύνει τον 

Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2018 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 

89/2017 απόφαση Δ.Σ.ΔΕΥΑ Πάρου,  και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 64-00-04  και τίτλο 

«Έξοδα μεταφορών εσωτερικών υλικών με μέσα τρίτων» με ποσό 7.020,00 € καθώς και τον 

Κ.Α. 54.00.02 και τίτλο «ΦΠΑ Δαπανών – Εξόδων» με ποσό 1.684,80 €.  

Η δαπάνη εντάσσεται στον κωδικό του αρχείου του Ε.Π.Π. CPV: 63712000 «Βοηθητικές 

εργασίες για τη μεταφορά νερού με βυτιοφόρο όχημα».  

Οι μεταφορές θα αφορούν κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, όπου οι ανάγκες 

υδροδότησης είναι αυξημένες και επιβάλλεται η συνεχής  και απρόσκοπτη υδροδότηση των 

καταναλωτών. 

Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται τηλεφωνικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και 

οφείλει  να ανταποκρίνεται άμεσα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις το αργότερο εντός 2 ωρών από την 
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τηλεφωνική κλίση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχει το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να γεμίζει το υδροφόρο όχημα από συγκεκριμένα 

σημεία που θα του υποδείξει η υπηρεσία και θα  πρέπει να ενημερώνει κάθε Παρασκευή για τον 

ακριβή αριθμό των δρομολογίων, τον προορισμό καθώς και την ακριβή ώρα που έγιναν. 

Στο τέλος κάθε μήνα θα πρέπει να προσκομίσει ημερολόγιο εργασιών προς θεώρηση από 

την υπηρεσία καθώς και τιμολόγιο για τις μεταφορές που έγιναν. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να 

διασφαλίσει τον έλεγχο ικανοποίησης των ανωτέρω προδιαγραφών από τις παρεχόμενες εργασίες.  

Ο ανάδοχος θα ενημερώνει τηλεφωνικά τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. πριν από 

κάθε δρομολόγιο και οφείλει να ενημερώνει το δελτίο αποστολής πριν από κάθε δρομολόγιο για 

την ακριβή ώρα μεταφοράς, το σημείο φόρτωσης και τον τελικό προορισμό του. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται για 

την προστασία της δημόσιας υγείας, για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού που 

απασχολεί κατά την εκτέλεση της εργασίας και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε 

οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί φωσφορίζοντα γιλέκα, 

γάντια, στολές προστασίας, μάσκες προστασίας προσώπου, γαλότσες και όποια άλλα μέτρα   

ατομικής προστασίας κρίνονται απαραίτητα για τις, κατά περίπτωση, εργασίες. Ειδική μέριμνα 

πρέπει να λαμβάνεται και για τη σήμανση του χώρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και 

την αποφυγή πτώσης εργαζομένων ή τρίτων σε φρεάτια. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα 

συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

η  ΔΕΥΑΠ  δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές 

όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. Η 

ΔΕΥΑΠ έχει το δικαίωμα επιβολής χρηματικού προστίμου, το ύψος του οποίου θα αποφασίζει 

το Διοικητικό Συμβούλιο, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου και επίβλεψης των εργασιών 

διαπιστωθεί πλημμελής εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.  

 Η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί  με βάση τις διατάξεις του άρθρου 328 του νόμου 

4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 

Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της 

σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος 

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας μεταφοράς πόσιμου νερού. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την ελάχιστη τιμή εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών 

ανά κυβικό μέτρο νερού.   

 
 

Πάρος,  Απρίλιος 2018 

Ο συντάξας 

 

Νικόλαος Γκουρογιάννης 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

                                                            

                 Προϋπολογισμός                           :  7.020,00  Ευρώ 

Φ.Π.Α.  24%                                  :  1.684,80  Ευρώ  

Σύνολο                                            :  8.704,80  Ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      ΠΑΡΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Νικόλαος Γκουρογιάννης           Νικόλαος Καραμανές 

         Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.   Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MsC 

 

 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους Σύνολο κ.μ.  Τιμή     

   (αριθμητικά και ολογράφως) 

1 Τιμή ανά κ/μ για την μεταφορά 

νερού από Δεξαμενές της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε άλλες 

εγκαταστάσεις νερού της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

1.800,00 3.90€/κ.μ +Φ.Π.Α.                                                

( τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

πλέον Φ.Π.Α.) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

                                                            

Α/Α Περιγραφή Είδους Τιμή                                      

(αριθμητικά και ολογράφως) 

1 Τιμή ανά κ/μ για την μεταφορά 

νερού από Δεξαμενές της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε άλλες 

εγκαταστάσεις νερού της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

 

 

 

 

 

                                                                ΣΥΝΟΛΟ: ……………… ΕΥΡΩ 

 

                                                           Φ.Π.Α. 24% : ……………… ΕΥΡΩ 

    

                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ……………… ΕΥΡΩ 

 

 

 

……………………2018 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

(Σφραγίδα- Υπογραφή) 
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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο εργασιών 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην μεταφορά νερού από εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Π σε 

εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

     

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η  εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 328 νόμου 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147 

Α΄/2016. 

β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως αυτές 

συμπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08.  

   

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

β. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. 

γ. Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

δ. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) που θα δοθούν με την προσφορά. 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτελέσεως των εργασιών 

 

        Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο : Σύμβαση 

 

     Ο ανάδοχος των εργασιών μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτών είναι 

υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε 

μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης . 
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Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος εκτέλεσης των εργασιών ευθύνεται για την τήρηση και ικανοποίηση των 

συμπεφωνημένων ιδιοτήτων του αντικειμένου των εργασιών και εγγυάται την ανυπαρξία 

οιουδήποτε ελαττώματος. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εξετάζονται και διαπιστώνονται η πρόοδος και η ποιότητα των 

εργασιών. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί στην αποκατάσταση λειτουργικών ανωμαλιών, δικαιούται  η 

ΔΕΥΑΠ κατά την κρίση της να προβεί σε αυτό για λογαριασμό του αναδόχου ή να ζητήσει την 

μείωση του τιμήματος. 

 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 
 

           Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης των εργασιών. 

 

Άρθρο 8ο : Δαπάνες αναδόχου. Ευθύνη μέχρι παραδόσεως 
 

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης των εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, ο 

ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος των εργασιών μέχρι το πέρας αυτών. 

Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση 

μεταξύ της ΔΕΥΑΠ και του προσωπικού του αναδόχου ή των υπεργολάβων του που 

απασχολούνται στην υπηρεσία, ούτε και μεταξύ του αναδόχου ή των υπεργολάβων του και του 

προσωπικού της  ΔΕΥΑΠ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 

στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια της υπηρεσίας και να μεριμνά όπως οι 

υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Συνοπτικά, ουδεμία ασφαλιστική 

υποχρέωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει η ΔΕΥΑΠ για το προσωπικό, τα προστεθέντα 

άτομα και τους εξωτερικούς συνεργάτες –υπεργολάβους του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη σύμβαση σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, της προσφοράς του και της κείμενης νομοθεσίας, αλλιώς θα 

εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για 

την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, 

υγείας, περιουσίας, εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΠ, του προσωπικού του ή τρίτων για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί  κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών από τον ανάδοχο, τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή 

παράλειψη αυτών. 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. » 

 

 
 

 

 

 

 

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΠ 

 

Η ΔΕΥΑΠ είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. Η  ΔΕΥΑΠ θα εξασφαλίσει 

την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

καθυστερήσεις ή προβλήματα στην υλοποίηση των υπηρεσιών.  

Η ΔΕΥΑΠ δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό 

(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από 

τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

       

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής 

 

     Η προς τον ανάδοχο καταβολή της αξίας των εργασιών, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή 

και τον έλεγχο  των εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία  με χρηματικά εντάλματα της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου, που θα συνοδεύονται από το πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και το τιμολόγιο του αναδόχου,  μετά την έγκρισή  τους από 

την υπηρεσία επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου νομού Κυκλάδων. Το συνολικό ποσό δε θα 

υπερβαίνει το ποσό της προσφοράς του και το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό. 

 

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων 

ή τρίτων που ισχύουν. 

 

Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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