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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

Φορέας: ΔΕΥΑΘ 

« Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water 
resources efficiency and conservative use in 
drinking water supply systems” 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

αρ. 21/2018 

της Οικονομικής Διεύθυνσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Θέρμης 

 

«Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες τη πράξης “Water resources efficiency and conservative 
use in drinking water supply systems” 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.080,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Τεχνική Έκθεση 

 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 Τεχνικές Προδιαγραφές  

 Προϋπολογισμός 

 Έντυπο προσφοράς 
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 4.080,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή 
συνολικής δαπάνης 5.059,20 €, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης πρόκειται να προβεί στην 
απευθείας ανάθεση με το ακρωνύμιο WATER RESCUE, πρόκειται να προχωρήσει 
στην ανάθεση παροχής τουριστικών υπηρεσιών για τις τεχνικές συναντήσεις και τις 
εκδηλώσεις του έργου. 

Η υπηρεσία θα ανατεθεί λαμβάνοντας υπ όψιν τα εξής: 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».  

3. Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

4. Τα από 23/03/2017 αποτελέσματα αξιολόγησης της 2ης φάσης της 2ης 
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014-2020, σύμφωνα με τα οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο 
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

5. Την με αριθμ.  91/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο  “Water resources 
efficiency and conservative use in drinking water supply systems” στο   
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2014-2020» πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση παροχής 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών της πράξης  Water resources efficiency and 
conservative use in drinking water supplysystems» με το ακρωνύμιο 
WATER RESCUE 

Ελληνική   
 
 
 
 



  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:“ INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”  

 
 Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 
2018 ποσού 4.080,00€ με ΚΑ 60-03-00-0005, 979,20€ με ΚΑΕ 54-02-02-0623  
και εις βάρος της οποίας θα γίνει η υπηρεσία. 

 

             Συντάχθηκε                            

       Θέρμη, 05/09/2018 

          Ο Συντάξας  

 

    Μανουσαρίδου Ελένη 

Θεωρήθηκε 

Θέρμη, 05/09/2018                                     
Η Διευθύντρια Διοικ. & Οικονομικής 

Υπηρεσίας   

 

 Κωστίκα Μαρία 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1° 

Αντικείμενο της υπηρεσίας  

Αναλυτικότερα το έργο « Water resources efficiency and conservative use in 
drinking water supply systems» «Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και 
συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού» με το ακρωνύμιο 
WATER RESCUE είναι διάρκειας 24 μηνών και έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
789.574,56€. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο του 
Άξονα προτεραιότητας 2: A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area, 
Επενδυτική προτεραιότητα: 6f: Promoting innovative technologies  to improve 
environmental protection and resource efficiency in the waste sector, water 
sector, soil protection or to reduce air pollution.  

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής  ως Κύριο 
Δικαιούχο, την  ΔΕΥΑ Θέρμης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, 
τον Δήμο Kardzhali, και τον Δήμο GotseDelchev ως Δικαιούχους/Εταίρους.  

Η ΔΕΥΑ Θέρμης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «« Water resources 
efficiency and conservative use in drinking water supply systems»/ 
«Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής 
πόσιμου νερού» με το ακρωνύμιο WATER RESCUE πρόκειται να προχωρήσει στην 
ανάθεση παροχής τουριστικών υπηρεσιών για τις τεχνικές συναντήσεις και τις 
εκδηλώσεις του έργου. Οι εργασίες/πακέτα εργασίας που θα αναλάβει να φέρει εις 
πέρας ο Ανάδοχος, καθώς και τα παραδοτέα που θα κληθεί να υποβάλλει εντός 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Διοίκηση και Συντονισμός έργου (Project Management & 
Coordination) 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην 2η Συνάντηση των εταίρων 
του έργου(2nd Steering Committee Meeting) του έργου στο GotseDelchev. 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην 4η Συνάντηση των εταίρων 
του έργου ( 4th  Steering Committee Meeting) του έργου στο Kardzhali. 
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2. Επικοινωνία και Διάχυση (Communcation & Dissemination) 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην Ημερίδα Διάχυσης 
Αποτελεσμάτων (Awareness Event) του έργου στο Kardzhali. 

 
3. Πιλοτικές εφαρμογές (Pilot Cases) 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην 1η Τεχνική Συνάντηση  (1st 

Workshop) και την Τεχνική Επίσκεψη (transfer visit) του έργου στο 
GotseDelchev. 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στη 2η Τεχνική Συνάντηση (2nd 

Workshop) και την Τεχνική Επίσκεψη (transfer visit) του έργου στην 
Κομοτηνή . 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην Τεχνική Επίσκεψη 
(Transfer Visit) του έργου στο Kardzhali. 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην τεχνική συνάντηση 
(technical meeting) του έργου στο Kardzhali.  

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην τεχνική συνάντηση 
(technical meeting) του έργου στη Κομοτηνή.  

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην τεχνική συνάντηση 
(technical meeting) του έργου στο GotseDelchev. 

 
Τα χρονικά διαστήματα των παρεχόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπως και ο 
αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να τροποποιηθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2° 

Συμβατικά Στοιχεία  

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Προϋπολογισμός προσφοράς  

β) Τεχνικές προδιαγραφές    

γ)  Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

δ)  Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της 
προσφοράς του μειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 3° 

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας -κριτήριο ανάθεσης 

Ο τρόπος  εκτέλεσης  της υπηρεσίας  θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα 
καθορίσει η ΔΕΥΑ Θέρμης.  

Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση 

ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ  4° 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες 
από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής προσφοράς, καθώς και τον χρόνο 
που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την παρούσα. 

AΡΘΡΟ 5° 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί  γίνονται: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή  αλλοδαπά). 

β) Συνεταιρισμοί. 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά . 

ΑΡΘΡΟ  6° 

Στοιχεία - Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Αυτά ακολουθώντας - για διευκόλυνση της υπηρεσίας - τη σειρά με την οποία 
αναγράφονται παρακάτω, κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς 
και είναι τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι  : 

 Α) Έλαβε γνώση των όρων της παρούσης Μελέτης καθώς και ότι τους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 Β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Μελέτης και 
ότι περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτήν. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 
διαχειριστές ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 

3. Φορολογική ενημερότητα. 



  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:“ INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”  

 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα η οποία αφορά και τους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. Αφορά όλους τους 
απασχολούμενους στην επιχείρηση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι 
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση ατομικών 
επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών 
προσώπων) αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή 
σχέση με την εταιρεία. 

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα -
καταστατικό, ΦΕΚ κλπ-, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, 
τα μέλη του Δ.Σ. κλπ )   

6. Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος που θα έχει ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
του. 

ΑΡΘΡΟ 7° 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας , υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της ΔΕΥΑ 
Θέρμης, εντός δέκα (10) ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της ανακοίνωσης 
ανάθεσης, για να υπογράψει την σύμβαση.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου.  

ΑΡΘΡΟ 8° 

Κήρυξη αναδόχου  έκπτωτου 

1.Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Θέρμης, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελέσει τα 
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν  

α)Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε  ή αντικαταστάθηκε 
με ευθύνη του φορέα. 

β)Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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ΑΡΘΡΟ 9o  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε κράτηση 0,06% και τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ 0,0032% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης , όταν αυτή ξεπερνά το ποσό 
των 2.500,00€ υπέρ της ΕΕΑΔΣ και της ΑΕΠΠ, φόρους, τέλη και κρατήσεις, πού 
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

ΑΡΘΡΟ 10o  

Τεχνική ικανότητα αναδόχου 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να παρέχουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να έχουν σε ισχύ άδεια 
λειτουργίας τουριστικού γραφείου από τον αρμόδιο φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 11o 

Tρόπος υποβολής προσφοράς  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα 
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω: 

1. Προσφορά προς  Δ.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ. 
2. Μελέτη 21/2018 
3. Υποστήριξη της ΔΕΥΑΘ στην υλοποίηση της πράξης  «« Water resources 

efficiency and conservative use in drinking water supply systems»/ 
«Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική ζήτηση σε συστήματα 
παροχής πόσιμου νερού» με το ακρωνύμιο WATERRESCUE πρόκειται να 
προχωρήσει στην ανάθεση παροχής τουριστικών υπηρεσιών για τις τεχνικές 
συναντήσεις και τις εκδηλώσεις του έργου δράσεων τουριστικών υπηρεσιών 
για τις τεχνικές συναντήσεις και τις εκδηλώσεις του έργου. 

4. Στοιχεία προσφέροντος του Οικονομικού φορέα.  
Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 
φακέλους, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, δηλαδή : 

Α. Φάκελος και με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα 
απαιτούμενα με ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά.  

Β. Φάκελος και με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της  
οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί 
επί του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  ποινή  
αποκλεισμού  σε αντίθετη περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 12o 

Τρόπος πληρωμής 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα ευρώ 5.059,20€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
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Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των 
παραδοτέων και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής. 

 

 

             Συντάχθηκε                          

       Θέρμη, 05/09/2018 

Ο Συντάξας  

 

    Μανουσαρίδου Ελένη 

Θεωρήθηκε 

Θέρμη, 05/09/2018 

Η Διευθύντρια Διοικ. & Οικονομικής 
Υπηρεσίας   

 Κωστίκα Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

Φορέας: ΔΕΥΑΘ 

« Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water 
resources efficiency and conservative use in 
drinking water supply systems” 

Αριθ. Μελέτης:  21/2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 63516000-2   “ Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες” 
και αναλύονται ως προς τι τεχνικές τους προδιαγραφές στη συνέχεια.  

Οι εργασίες/πακέτα εργασίας που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Ανάδοχος, 
καθώς και τα παραδοτέα που θα κληθεί να υποβάλλει εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, παρουσιάζονται παρακάτω: 

1.  Διοίκηση και Συντονισμός έργου (Project Management & 
Coordination) 

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην 2η και 4η Συνάντηση εταίρων 
(2nd&4th Steering Committee Meeting) του έργου στο GotseDelchev  και στο 
Kardzhali αντίστοιχα -    φθινόπωρο 2018 & άνοιξη-καλοκαίρι 2019. 

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν οδικά έξοδα μετακίνησης δύο  (2) 
ατόμων για τρεις (3) ημέρες, ήτοι συνολικά 6 άνθρωπο ημέρες,  για την 
συμμετοχή στην 2η και 4η Συνάντηση εταίρων του έργου που θα πραγματοποιηθεί 
στο GotseDelchev  και στο Kardzhaliαντίστοιχα. Επιπλέον των εξόδων μετακίνησης 
περιλαμβάνονται έξοδα διαμονής (δύο, 2, διανυκτερεύσεις) των δύο ατόμων.  

2.  Επικοινωνία & Διάχυση (Communcation & Dissemination) 

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων 
του έργου(Awareness Event) του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο στο 
Kardzhali–έτος 2019. 
Ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν οδικά έξοδα μετακίνησης δύο  (2) 
ατόμων για τέσσερις (4) ημέρες, ήτοι συνολικά 8 άνθρωπο ημέρες,  για την 
συμμετοχή στην Εκδήλωση Ενημέρωσης /Αφύπνισης (Awareness Event)  του 
έργου που θα πραγματοποιηθεί  στο Kardzhali. Επιπλέον των εξόδων μετακίνησης 
περιλαμβάνονται έξοδα διαμονής (τριών, 3, διανυκτερεύσεις) των δύο ατόμων. 
 
 

3. Πιλοτικές εφαρμογές (Pilot Cases) 

1) Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στην 1η Τεχνική Συνάντηση  (1st 

Workshop) και την τεχνική επίσκεψη (transfer visit) του έργου στο 
GotseDelchev ,τη 2η Τεχνική Συνάντηση (2nd Workshop) και τεχνική επίσκεψη 

Ελληνική   
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(transfer visit) του έργου στην Κομοτηνή  και στην Τεχνική Επίσκεψη 
(Transfer Visit) του έργου στο Kardzhali έτη 2018-2019 (έως την 
ολοκλήρωση του έργου) 

 
Ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν οδικά έξοδα μετακίνησης δύο  (2) 
ατόμων για τρεις (3) ημέρες, ήτοι συνολικά 6 άνθρωπο ημέρες,  για την 
συμμετοχή στην 1η Τεχνική Συνάντηση  (1st Workshop) και την τεχνική επίσκεψη 
(transfer visit) του έργου στο GotseDelchev ,τη 2η Τεχνική Συνάντηση (2nd 

Workshop) και την τεχνική επίσκεψη (transfer visit) του έργου στην Κομοτηνή  και 
στην Τεχνική Επίσκεψη (Transfer Visit) του έργου στο Kardzhali. Επιπλέον των 
εξόδων μετακίνησης περιλαμβάνονται έξοδα διαμονής (δύο, 2, διανυκτερεύσεις) 
των δύο ατόμων  
 
2) Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για την συμμετοχή στις Τεχνικές Συναντήσεις του 

έργου που θα πραγματοποιηθούν στο GotseDelchev ,στην Κομοτηνή και στο 
Kardzhali  για τα έτη 2018-2018 (έως την ολοκήρωση του έργου) 

 
Ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν οδικά έξοδα μετακίνησης δύο  (2) 
ατόμων για τρεις (3) ημέρες, ήτοι συνολικά 6 άνθρωπο ημέρες,  για την 
συμμετοχή  στις Τεχνικές Συναντήσεις (Technical Meetings) στο GotseDelchev , 
στην Κομοτηνή  και στο Kardzhali. Επιπλέον των εξόδων μετακίνησης 
περιλαμβάνονται έξοδα διαμονής (δύο, 2, διανυκτερεύσεις) των δύο ατόμων. 
 
Όλα τα ανωτέρω αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ

Σ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ
ΑΜΜΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

2η Συνάντηση εταίρων(2nd 
Steering Committee Meeting) 

στο GotseDelchev 
2 

2 
διανυκτερεύ

σεις 

Φθινόπωρο 
2018 

830,00€ 
4η Συνάντηση εταίρων(4th 

Steering Committee Meeting) 
στοKardzhali 

2 
2 

διανυκτερεύ
σεις 

Καλοκαίρι 
2019  

2 
Ημερίδα Διάχυσης 

αποτελεσμάτων (Awareness 
Event) στο Kardzhali 

2 
3 

διανυκτερεύ
σεις 

Έτος 2019 600,00€ 

3.1 

1η Τεχνική Συνάντηση  (1st 

Workshop) και Τεχνική 
Επίσκεψη (transfer visit) στο 

GotseDelchev 

2 
2 

διανυκτερεύ
σεις 

 

2018-2019 1.490,00€ 

2ηΤεχνική Συνάντηση  (2nd 2 2  
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Workshop)και Τεχνική 

Επίσκεψη (transfer visit) στην 
Κομοτηνή 

διανυκτερεύ
σεις 

2018-2019 

Τεχνική Επίσκεψη (Transfer 
Visit) στο Kardzhali 

2 
2 

διανυκτερεύ
σεις 

 

2018-2019 

3.2 

Τεχνική Συνάντηση(Technical 
Meeting)στο Kardzhali 

2 
2 

διανυκτερεύ
σεις 

 

2018-2019 

1.160,00€ 
Τεχνική Συνάντηση(Technical 

Meeting) στην Κομοτηνή 
2 

2 
διανυκτερεύ

σεις 

 

2018-2019 

Τεχνική Συνάντηση(Technical 
Meeting)στοGotseDelchev 

2 
2 

διανυκτερεύ
σεις 

 

2018-2019 

 
 
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική.   

 Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα και νομίμως επικυρωμένα ή φωτοαντίγραφα από νόμιμα 
επικυρωμένα αντίγραφα.   

 Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα χωρίς νόμιμα επικυρωμένη 
μετάφραση δε λαμβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως μη 
προσκομισθέντα. Αποτελούν εξαίρεση στις μεταφράσεις τα διεθνή σύμβολα, 
αριθμητικοί τύποι, και διεθνείς τεχνικές εκφράσεις.  

 

             Συντάχθηκε                            

       Θέρμη, 05/09/2018 

Ο Συντάξας  

 

 

    Μανουσαρίδου Ελένη 

Θεωρήθηκε 

Θέρμη, 05/09/2018 

Η Διευθύντρια Διοικ. & Οικονομικής 
Υπηρεσίας   

 

 Κωστίκα Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

Φορέας: ΔΕΥΑΘ 

« Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water 
resources efficiency and conservative use in 
drinking water supply systems” 

 

 Αριθ. Μελέτης:  21/2018 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Παραδοτέα Τίτλος 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

Προϋπολογισ
μός με ΦΠΑ 

1 
2η & 4η Συνάντηση Εταίρων(2nd  and 4th 

Steering Committee Meeting) 830,00€ 199,20€ 1.029,20 € 

2 
Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων 

(Awareness Event) 600,00 € 144,00€ 744,00€ 

3.1 
1η & 2η Τεχνική Συνάντηση  (1st& 2nd 

Workshop)  και Τεχνικές   Επισκέψεις 
Transfer Visit) 

1.490,00€ 357,60€ 1.847,60€ 

3.2  
Τρεις (3) Τεχνικές Συναντήσεις 

(Technical Meetings)  του έργου 1.160,00€ 278,40€ 1.438,40€ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.080,00€ 979,20 5.059,20€ 

 

           Συντάχθηκε                            

       Θέρμη, 05/09/2018 

Ο Συντάξας  

 

 

    Μανουσαρίδου Ελένη 

Θεωρήθηκε 

Θέρμη, 05/09/2018 

Η Διευθύντρια Διοικ. & Οικονομικής 
Υπηρεσίας   

 

 Κωστίκα Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

Φορέας: ΔΕΥΑΘ 

« Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water 
resources efficiency and conservative use in 
drinking water supply systems” 

 

 Αριθ. Μελέτης:  21/2018 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Παραδοτέα Τίτλος 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

Προϋπολογισ
μός με ΦΠΑ 

1 
2η & 4η Συνάντηση Εταίρων(2nd  and 4th 

Steering Committee Meeting)    

2 
Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων 

(Awareness Event)    

3.1 
1η & 2η Τεχνική Συνάντηση  (1st& 2nd 

Workshop)  και Τεχνικές   Επισκέψεις 
Transfer Visit) 

   

3.2  
Τρεις (3) Τεχνικές Συναντήσεις 

(Technical Meetings)  του έργου    

ΣΥΝΟΛΟ    

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 

                                                                                          Θέρμη,    /    /2018 

                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ           

Ελληνική   
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