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Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 
«Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού  στα 
πλαίσια της συντήρησης των αντλιοστασίων της 
Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2019 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 
 
 
 

ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ    

- Αντικείμενο  των εργασιών 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ 

εξοπλισμού στα πλαίσια της συντήρησης των υφιστάμενων αντλιοστασίων της 

Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου χρονικής περιόδου 2019. 

 

Οι ειδικότεροι όροι – προϋποθέσεις και περιορισμοί για την εκτέλεση των εργασιών 

περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και στο τεύχος 

του προϋπολογισμού. 

 

Προσφορά η οποία αναφέρεται σε μέρος των άρθρων, κρίνεται απαράδεκτη και θα 

απορρίπτεται. 

 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της 

Δ.Ε.Υ.Α., συνεπώς υπάρχει περίπτωση να μην πραγματοποιηθούν τελικά οι 

ποσότητες που αναφέρονται στην μελέτη, χωρίς κανέναν ελάχιστο αγοραστικό 

περιορισμό από την πλευρά της Υπηρεσίας. 
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- Νομοθεσία /Ισχύουσες  Διατάξεις 

Η Προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό (υποβολή προσφορών σε 

φακέλους). 

Για την διενέργεια και την εκτέλεση της προμήθειας του παρόντος Διαγωνισμού 

ισχύουν οι διατάξεις: 

 Του Ν.1069/1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως 

 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών 

 Του Ν.3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του N.3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

- Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση προμήθειας 

Για την συγκεκριμένη προμήθεια υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 

προϋπολογισμό του τρέχουν έτους στον Κ.Α. 12.00.01.02. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας 

είναι 74.400,00€ (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) με το Φ.Π.Α. 

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 

των 74.400,00€ εκ των οποίων οι 60.000,00€ αφορούν την καθαρή αξία των υπό 

προμήθεια υλικών και 14.400,00€ στον αναλογούντα ΦΠΑ (24%). 

 

Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει τον Φορέα. Η χρηματοδότηση θα γίνει από Ιδίους Πόρους 

της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου. 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Λεπτοκαρυά 15-03-2019 

 
 
 
 
 

Σιαμήτρα Ανδρονίκη 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 


