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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 1 από 12 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Τπηπεζία : «Τποζηήπιξη ηηρ 

ΓΔΤΑΘ ζηην ςλοποίηζη 

δπάζεων δημοζιόηηηαρ, 

πληποθόπηζηρ και διάσςζηρ 

ηων αποηελεζμάηων ηος έπγος   

Water resources efficiency and 

conservative use in drinking 

water supply systems – WATER 

RESCUE (Acronym)»                    

 

     

Απιθ. Μελέηηρ:  19/2018 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΜΕΛΕΣΗ 
 

«Τποζηήπιξη ηηρ ΓΔΤΑΘ ζηην ςλοποίηζη δπάζεων δημοζιόηηηαρ, 

πληποθόπηζηρ και διάσςζηρ ηων αποηελεζμάηων ηος έπγος   Water resources 

efficiency and conservative use in drinking water supply systems – WATER 

RESCUE (Acronym)» 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 11.500,00  €. 
(ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α.) 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Σεσνικέρ Έκθεζη 

-   Γενική ςγγπαθή Τποσπεώζεων 

- Πποϋπολογιζμόρ 

- Ένηςπο πποζθοπάρ 
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 2 από 12 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Τπηπεζία: «Τποζηήπιξη ηηρ 

ΓΔΤΑΘ ζηην ςλοποίηζη 

δπάζεων δημοζιόηηηαρ, 

πληποθόπηζηρ και διάσςζηρ 

ηων αποηελεζμάηων ηος έπγος   

Water resources efficiency and 

conservative use in drinking 

water supply systems – 

WATER RESCUE (Acronym)»                    

 

     

Απιθ. Μελέηηρ:  19/2018 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
 
 

Με ηην παπούζα μελέηη πποϋπολογιζμού 11.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, 2.760,00 €, 

δηλαδή ζςνολικήρ δαπάνηρ 14.260,00 €, η Δ.Ε.Τ.Α. Θέπμηρ ππόκειηαι να πποβεί ζηην 

απεςθείαρ ανάθεζη για ηην ςλοποίηζη δπάζεων  δημοζιόηηηαρ, πληποθόπηζηρ και διάσςζηρ 

ηων αποηελεζμάηων ηος έπγος   Water resources efficiency and conservative use in drinking 

water supply systems – WATER RESCUE (Acronym). 

Η ςπηπεζία θα γίνει ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 «Δημόζιερ ςμβάζειρ 

Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

και θα σπημαηοδοηηθεί από ηο Διακπαηικό Ππόγπαμμα ςνεπγαζίαρ Interreg V-A “GREECE - 

BULGARIA 2014-2020 (ΣΟΥΟ «ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ).  

Για ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ ςπάπσει πίζηωζη ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2018 ποζού 

11.500,00€ με ΚΑ 64-01-05-0005 και ειρ βάπορ ηηρ οποίαρ θα γίνει η ππομήθεια.  

 
 

ςνηάσθηκε 

 

Θέπμη,06/07/2018 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

 

                 ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ  

Θεωπήθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Η Γιεςθύνηπια  

Γιοικ. & Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ   

 

 

 

ΚΩΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΔΤΑ ΘΔΡΜΗ                                                                          ` 

  
   

 

ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 3 από 12 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Τπηπεζία: «Τποζηήπιξη ηηρ 

ΓΔΤΑΘ ζηην ςλοποίηζη 

δπάζεων δημοζιόηηηαρ, 

πληποθόπηζηρ και διάσςζηρ 

ηων αποηελεζμάηων ηος έπγος   

Water resources efficiency and 

conservative use in drinking 

water supply systems – WATER 

RESCUE (Acronym)» 

 

     

Απιθ. Μελέηηρ:  19/2018 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1° 
 
Αντικείμενο τηρ ςπηπεσίαρ  - Διατάξειρ πος ισσύοςν  
 

 Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θέξκεο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην έξγν κε ηίηιν 

«Αποδοηικόηηηα ςδαηικών πόπων και ζςνηηπηηική ζήηηζη ζε ζςζηήμαηα 

παποσήρ πόζιμος νεπού – WATER RESCUE (Ακπωνύμιο)». Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Γηαθξαηηθφ Πξφγξακκα πλεξγαζίαο Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014-2020 (ΣΟΥΟ 
«ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ). 

 
θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βιώζιμη διασείπιζη ηων διαζςνοπιακών ςδαηικών πόπων και η 

επίηεςξη ζςνηηπηηικήρ σπήζηρ νεπού, μέζω: 

 (α) Ανάπηςξηρ/πποζαπμογήρ κοινού μεθοδολογικού πλαιζίος διασείπιζηρ 

ςδαηικών πόπων (ποζοηικά και ποιοηικά) ζε ζσέζη με ηην κλιμαηική αλλαγή και ηιρ 

ανθπώπινερ δπαζηηπιόηηηερ και μείωζη ηηρ ηπωηόηηηαρ ηων ζςζηημάηων διασείπιζηρ 

ςδαηικών πόπων.  

 (β) Αύξηζηρ ηηρ αποδοηικόηηηαρ ηηρ σπήζηρ ηος νεπού μέζω ηηρ μείωζηρ ηος μη 

ανηαποδοηικού νεπού και ηων απωλειών νεπού ζηα δίκηςα παποσήρ πόζιμος 

νεπού.  

 (γ) Αύξηζηρ ηος σπήζηρ καινοηόμων ηεσνολογιών, μέζω ηηρ  ολοκληπωμένηρ 

διασείπιζηρ ηων ςδαηικών πόπων. 

 (δ) Βεληίωζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ηος νεπού ζε όλο ηον κύκλο παποσήρ νεπού από 

ηον ςδαηικό πόπο και πίζω ζηο πεπιβάλλον με ηην παπακολούθηζη ποιοηικών 

σαπακηηπιζηικών ζε ππαγμαηικό σπόνο. 

      Οη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ εζηηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

 Ανάπηςξη/πποζαπμογή κοινού μεθοδολογικού πλαιζίος για ηη διασείπιζη 

ηων ςδαηικών πόπων (ποζοηικά και ποιοηικά) ζε ζσέζη με ηην κλιμαηική αλλαγή 

και ηιρ ανθπώπινερ δπαζηηπιόηηηερ.  

 Μείωζη ηηρ ηπωηόηηηαρ ηων διαζςνοπιακών ςδαηικών πόπων. 
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 4 από 12 

 Αύξηζη ηηρ αποδοηικόηηηαρ ηηρ σπήζηρ ηος νεπού, μέζω μείωζηρ ηος μη 

ανηαποδοηικού νεπού και εθαπμογήρ δπάζεων για ηην ανηιμεηώπιζη ηων αιηιών ηος 

Μη Ανηαποδοηικού νεπού (διασείπιζη πίεζηρ, ενεπγόρ έλεγσορ διαπποών, κ.α.). 

 Βεληίωζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος νεπού ύδπεςζηρ ζε όλο ηον κύκλο παποσήρ 

νεπού (από ηον ςδαηικό πόπο και πίζω ζηο πεπιβάλλον) μέζω ηηρ ζςνεσούρ 

παπακολούθηζηρ ηων ποιοηικών ηος σαπακηηπιζηικών ζε ππαγμαηικό σπόνο.  

 Αύξηζη ηηρ εξοικονόμηζηρ και μείωζη ηηρ καηανάλωζηρ νεπού, μέζω ηηρ 

εςαιζθηηοποίηζηρ ηος κοινού. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε ΓΔΤΑΘ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο παξαθάησ θνξείο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν: 

 Δημοηική Επισείπηζη Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κομοηηνήρ (ΔΕΤΑΚ) 

 Δημοηική Επισείπηζη Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ Θέπμηρ 

 Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ - Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Κονδςλίων Έπεςναρ - Σμήμα 

Πολιηικών Μησανικών 

 Δήμορ Kardzhali 

 Δήμορ Gotse Delchev 

 Δημοηική Επισείπηζη Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Θεπμαϊκού 

Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα δηαξζξψλεηαη ζηα παξαθάησ παθέηα εξγαζίαο:  

ΠΕ Σίηλορ Έναπξη Λήξη 

ΠΕ 1 Διασείπιζη Έπγος και ςνηονιζμόρ 10/11/2017 09/11/2019 

ΠΕ 2 Επικοινυνία και Διάσςζη 10/11/2017 9/11/2019 

ΠΕ 3 Διακπαηική Ανάλςζη Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ 10/11/2017 9/11/2018 

ΠΕ 4 Κοινή Μεθοδολογία και Επγαλεία 10/11/2017 09/05/2019 

ΠΕ 5 Κοινέρ Πιλοηικέρ Δπάζειρ 10/11/2017 09/11/2019 

ΠΕ 6 Διακπαηική ηπαηηγική, Πποηεινόμενη Πολιηική και 

Αειθοπία 

02/05/2019 9/11/2019 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 789.574,56 επξψ. Η δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ είλαη 24 κήλεο. Η πξνβιεπφκελε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη δπλαηφ λα 
αλαπξνζαξκφδεηαη, αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαηφπηλ απιήο εγγξάθνπ 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηε εγθεθξηκέλε θφξκα αίηεζεο (Application Form) θαη 

ηπρφλ επίζεκεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο ή παξάηαζε πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο  γίλεηαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο : 

 

1. ηνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» 

2. ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 5 από 12 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2° 
 

ςμβατικά τοισεία  
 
ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ’ απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο  

β) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο    
γ)  Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

δ)  Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3° 
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ -κπιηήπιο ανάθεζηρ 

 
Ο ηξφπνο  εθηέιεζεο  ηεο ππεξεζίαο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε ΓΔΤΑ 

Θέξκεο.  
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα 

είδε θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

 
ΑΡΘΡΟ  4° 
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

 
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρηεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα. 

 
 

AΡΘΡΟ 5° 
Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ 

 
Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα δεθηνί  γίλνληαη: 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (εκεδαπά ή  αιινδαπά). 

β) πλεηαηξηζκνί. 
γ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά . 

 
 

ΑΡΘΡΟ  6° 
ηοισεία - Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

 
Απηά αθνινπζψληαο - γηα δηεπθφιπλζε ηεο ππεξεζίαο - ηε ζεηξά κε ηελ νπνία αλαγξάθνληαη παξαθάησ, 

θαηαηίζεληαη καδί κε ηνλ ππφινηπν θάθειν πξνζθνξάο θαη είλαη ηα εμήο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 
φηη  : 

 Α)έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο Μειέηεο θαζψο θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα  

 Β)ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο Μειέηεο θαη φηη πεξηέρεη φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ απηήλ. 
2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 6 από 12 

 

 
4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ε νπνία αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο 

νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο. Αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε κε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. ε πεξίπησζε 

αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ) αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία 

(ην λνκηθφ πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά 

έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 
5. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα -θαηαζηαηηθφ, ΦΔΚ θιπ-, 

ψζηε λα πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα κέιε ηνπ Γ.. θιπ )   
6. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπ ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ζα έρεη ηζρχ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7° 
 
ύμβαζη 
 

Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο , ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Θέξκεο, εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο αλάζεζεο, γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε. 
 

     
ΑΡΘΡΟ 8° 
 
Κήπςξη αναδόσος  έκπηυηος 

 
1.Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ 
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Θέξκεο, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ, 
πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ εθηειέζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ 

ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 
3. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε φηαλ : 

α)Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ε ππεξεζία δελ εθηειέζηεθε  ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα. 

β)πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9o  
 
Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θξάηεζε 0,06% θαη ηέινο ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 0,0032% επί 
ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο , φηαλ απηή μεπεξλά ην πνζφ ησλ 2.500,00€ ππέξ ηεο ΔΔΑΓ θαη ηεο 

ΑΔΠΠ, θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνχ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 7 από 12 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10o 
Tπόπορ ςποβολήρ πποζθοπάρ  

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
1. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ Γ.Δ.Τ.Α.ΘΔΡΜΗ 

2. ΜΔΛΔΣΗ 19/2018 

3. Τπνζηήξημε ηεο ΓΔΤΑΘ ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο, πιεξνθφξεζεο θαη δηάρπζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ   Water resources efficiency and conservative use in drinking 

water supply systems – WATER RESCUE (Acronym) 
4. Ηκεξνκελία  ιήμεο  

5. ηνηρεία πξνζθέξνληνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα   

 
Ο θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη δχν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη θέξνπλ 

ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, δειαδή : 
 

Α. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ δηθαηνινγεηηθά.  

Β. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο  
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί επί ηνπ 

εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.Θ.  κε  πνηλή  απνθιεηζκνχ  ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε.  

 

 

 

 

ςνηάσθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

 

                 ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ  

Θεωπήθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Η Γιεςθύνηπια  

Γιοικ. & Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ   

 

 

 

ΚΩΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 8 από 12 

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Τπηπεζία: «Τποζηήπιξη ηηρ ΓΔΤΑΘ 

ζηην ςλοποίηζη δπάζεων 

δημοζιόηηηαρ, πληποθόπηζηρ και 

διάσςζηρ ηων αποηελεζμάηων ηος 

έπγος   Water resources efficiency 

and conservative use in drinking 

water supply systems – WATER 

RESCUE (Acronym)» 

     

Απιθ. Μελέηηρ:  19/2018 

 
    

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο ζην πιαίζην ησλ παξαθάησ δξάζεσλ: 

1. Αλάπηπμε θαη παξαγσγή επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ ηνπ έξγνπ. 

2. Γηεμαγσγή εκεξίδαο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (1 εκέξα) 

3. Γηεμαγσγή εθδήισζεο θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ – ηειηθφ ζπλέδξην – δηάξθεηα 2 εκέξεο 

4. Γηεμαγσγή ηερληθήο επίζθεςεο (20-30 άηνκα). 

 
Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηκήκα ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ην έξγν ηνπ Αλαδφρνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή ηεο 

αλαγθαίαο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο ΓΔΤΑΘ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ:  

1. Ανάπηςξη και παπαγυγή επικοινυνιακού ςλικού ηος έπγος  

 ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε δχν  ηξίπηπρσλ  (brochure) 200 ηεκάρηα ( 100 ηεκάρηα ζε θάζε 

γιψζζα) ζηα Διιεληθά θαη  Αγγιηθά κε πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ην έξγν. 

 Έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν (newsletter) (1-2 ζειίδεο πεξίπνπ) ζηα αγγιηθά (εηνηκαζία- 

ειεθηξνληθή κνξθή). 

 Τπνζηήξημε ζηε δηακφξθσζε ηνπ Layman (ειιεληθά θαη αγγιηθά)  200 ηεκάρηα ( 100 

ηεκάρηα ζε θάζε γιψζζα) ησλ 18 ζειίδσλ. 

 Γειηία ηχπνπ γηα ηελ ηειηθή εθδήισζε (ειεθηξνληθή κνξθή). 

 ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πεληάιεπηνπ video δηάξθεηαw πέληε ιεπηψλ, πεξηερφκελν 

ζρεηηθφ κε ην έξγν. 

  ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε δχν Banner ζηα αγγιηθά, πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ην έξγν. 

 

2. Διεξαγυγή Ημεπίδαρ διάσςζηρ ηυν αποηελεζμάηυν ηος έπγος (1 ημέπα) 

Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο εκεξίδαο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζηε Θεζζαινλίθε (πεξηνρή Θέξκεο) 

1 ήκεξα γηα 50 ζπκκεηέρνληεο. Αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη: 
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 9 από 12 

 Οξγάλσζε ζπλάληεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑΘ (ηφπνο θαη εκεξνκελία ηεο 

ζπλάληεζεο). 

 Δλνηθίαζε ζπλεδξηαθνχ  ρψξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑΘ .  

 Γεκνζηφηεηα εθδήισζεο (παξαγσγή θαη δηαλνκή/πξνψζεζε πξνζθιήζεσλ), ζπγθξφηεζε θαη 
παξαγσγή πξνγξάκκαηνο, ππνδνρή (πξαθηηθά ζπλάληεζεο). 

 ρεδίαζε, παξαγσγή θαη δηαλνκή folders, notebooks (κε ηα ινγφηππα ηνπ πξνγξάκκαηνο) 
ζηπιφ ζηνπο κεηέρνληεο (πξφβιεςε γηα 50). 

 Τπνζηήξημε κεηαθξαζηηθήο ππεξεζίαο (απφ Αγγιηθά ζε Διιεληθά ). 

 1 δηάιιεηκα θαθέ (πξφβιεςε 50 άηνκα). 

 1 γεχκα (πξφβιεςε 50 άηνκα). 

 

3. Διεξαγυγή εκδήλυζηρ κλειζίμαηορ ηος έπγος – ηελικό ζςνέδπιο – διάπκεια 2 

ημέπερ 

Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε γηα ην ηειηθφ ζπλέδξην ηνπ έξγνπ, δηάξθεηαο δχν εκεξψλ ζηε 

Θεζζαινλίθε (πεξηνρή Θέξκεο). Αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη: 

 

 Οξγάλσζε ζπλάληεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑΘ (ηφπνο θαη εκεξνκελία ηεο 
ζπλάληεζεο). 

 Δλνηθίαζε ζπλεδξηαθνχ  ρψξνπ γηα δχν εκέξεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑΘ.  

 ρεδίαζε, παξαγσγή θαη δηαλνκή folders, notebooks (κε ηα ινγφηππα ηνπ πξνγξάκκαηνο) 
ζηπιφ ζηνπο κεηέρνληεο (πξφβιεςε γηα 70). 

 Τπνζηήξημε κεηαθξαζηηθήο ππεξεζίαο γηα δχν εκέξεο (απφ Αγγιηθά ζε Διιεληθά ). 

 Γεκνζηφηεηα εθδήισζεο (παξαγσγή θαη δηαλνκή/πξνψζεζε πξνζθιήζεσλ), ζπγθξφηεζε θαη 

παξαγσγή πξνγξάκκαηνο, ππνδνρή( πξαθηηθά ζπλάληεζεο). 

 ρεδίαζε θαη δηαλνκή αλακλεζηηθψλ πξνζαξκνζκέλν ζην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ κε 
γεσγξαθηθή αλαθνξά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑΘ (πξφβιεςε γηα 70) . 

 1 δηάιιεηκα γηα θαθέ αλά εκέξα - πξφβιεςε γηα 30 άηνκα γηα ηελ πξψηε εκέξα θαη 
πξφβιεςε γηα 60 άηνκα  ηελ δεχηεξε εκέξα. 

 1 γεχκα αλά εκέξα - πξφβιεςε 30 άηνκα γηα ηελ πξψηε εκέξα θαη πξφβιεςε γηα 60 άηνκα 
ηελ δεχηεξε εκέξα. 

 1 δείπλν (πξφβιεςε 30 άηνκα) ζε ρψξν εζηίαζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ γηα 

ηελ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ ζε απηφλ, γηα ηελ πξψηε εκέξα ζπλεδξίαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ  ΓΔΤΑΘ. 
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 10 από 12 

4. Διεξαγυγή ηεσνικήρ επίζκετηρ  (20-30 άηομα) 

Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο ηερληθήο επίζθεςεο  ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζηε Θέξκε ( 1 
εκέξα γηα 30 ζπκκεηέρνληεο. Αλαιπηηθά:  

 Μεηαθνξηθφ κέζν γηα ηελ κεηαθίλεζε  ησλ εηαίξσλ απφ θαη πξνο ηνλ ζπλεδξηαθφ ρψξν απφ 
ηνλ ρψξν δηακνλήο ηνπο θαη γηα ηελ  ηερληθή ηνπο επίζθεςε  (εθφζνλ απαηηεζεί). 

 1 δείπλν (πξφβιεςε 30 άηνκα) ζε ρψξν εζηίαζεο. Η επηινγή ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο. 

 1 μελάγεζε (πξφβιεςε 30 άηνκα) ζε ηνπηθή θνηλφηεηα ηεο ΓΔΤΑΘ, εθφζνλ απαηηεζεί, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑΘ. 

 

Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλαληήζεσλ ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο  κε 

ηελ ΓΔΤΑ Θέξκεο.  

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ, νξίδεηαη ε Διιεληθή.   

 Όια ηα μελφγισζζα έγγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη 

λνκίκσο επηθπξσκέλα ή θσηναληίγξαθα απφ λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα.   

 Καηαηεζεηκέλα έγγξαθα ζε άιιε γιψζζα ρσξίο λφκηκα επηθπξσκέλε κεηάθξαζε δε ιακβάλνληαη 

ππ' φςε θαη ζεσξνχληαη σο κε πξνζθνκηζζέληα. Απνηεινχλ εμαίξεζε ζηηο κεηαθξάζεηο ηα δηεζλή 
ζχκβνια, αξηζκεηηθνί ηχπνη, θαη δηεζλείο ηερληθέο εθθξάζεηο.  

 
 

ςνηάσθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

 

                 ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ  

Θεωπήθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Η Γιεςθύνηπια  

Γιοικ. & Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ   

 

 

 

ΚΩΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 
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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 11 από 12 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Τπηπεζία: «Τποζηήπιξη ηηρ ΓΔΤΑΘ 

ζηην ςλοποίηζη δπάζεων 

δημοζιόηηηαρ, πληποθόπηζηρ και 

διάσςζηρ ηων αποηελεζμάηων ηος 

έπγος   Water resources efficiency 

and conservative use in drinking 

water supply systems – WATER 

RESCUE (Acronym)» 

     

Απιθ. Μελέηηρ:  19/2018 

 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ANTIKEIMENO ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αλάπηπμε θαη παξαγσγή  επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ ηνπ έξγνπ 

 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Γηεμαγσγή εκεξίδαο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 

(1 εκέξα) 

 

1 3.500,00 € 3.500,00 € 

Γηεμαγσγή εθδήισζεο θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ – ηειηθφ 

ζπλέδξην – δηάξθεηα 2 εκέξεο 

 

1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Γηεμαγσγή ηερληθήο επίζθεςεο (20-30 άηνκα). 

 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

ΑΘΡΟΙΜΑ 11.500,00 

ΦΠΑ 24% 2.760,00€ 

ΥΝΟΛΟ 14.260,00€ 

 
ςνηάσθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

 

                 ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ  

Θεωπήθηκε 

 

Θέπμη, 06/07/2018 

Η Γιεςθύνηπια  

Γιοικ. & Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ   

 

 

 

ΚΩΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 



ΓΔΤΑ ΘΔΡΜΗ                                                                          ` 

  
   

 

ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 12 από 12 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Τπηπεζία: «Τποζηήπιξη ηηρ ΓΔΤΑΘ 

ζηην ςλοποίηζη δπάζεων 

δημοζιόηηηαρ, πληποθόπηζηρ και 

διάσςζηρ ηων αποηελεζμάηων ηος 

έπγος   Water resources efficiency 

and conservative use in drinking 

water supply systems – WATER 

RESCUE (Acronym)» 

     

Απιθ. Μελέηηρ:  19/2018 

 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ: 

 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 

ANTIKEIMENO ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αλάπηπμε θαη παξαγσγή επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ ηνπ έξγνπ 

 

1   

Γηεμαγσγή εκεξίδαο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 

(1 εκέξα) 

 

1   

Γηεμαγσγή εθδήισζεο θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ – ηειηθφ 

ζπλέδξην – δηάξθεηα 2 εκέξεο 

 

1   

Γηεμαγσγή ηερληθήο επίζθεςεο (20-30 άηνκα). 

 

1   

ΑΘΡΟΙΜΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΥΝΟΛΟ  

 

 

 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                                                          Θέπμη,    /    /2018 

 

            Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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