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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. 
 

  

 

ΓΓΓ ΕΕΕ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    &&&    ΕΕΕ ΙΙΙ ΔΔΔ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    ΣΣΣ ΥΥΥ ΓΓΓ ΓΓΓ ΡΡΡ ΑΑΑ ΦΦΦ ΗΗΗ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΟΟΟ ΧΧΧ ΡΡΡ ΕΕΕ ΩΩΩ ΣΣΣ ΕΕΕ ΩΩΩ ΝΝΝ    
 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με 

τους οποίους θα εκτελεστεί η προμήθεια στα πλαίσια της συντήρησης των αντλιοστασίων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. 

Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. έτους 2019 τον Κ.Α. 12.00.01.02 για "Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ 

εξοπλισμού 2019". 

 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 

1. Του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 

Αποχετεύσεως». 

2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

3. Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

4. Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

5.  Του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

6. Τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» της Επιχείρησης 

 

Άρθρο 3ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει 

το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου. 
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Άρθρο 4ο – Συμφωνία με Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα 

ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών από τα προσφερόμενα 

υλικά. Κάθε προμηθευτής και για κάθε προσφερόμενο υλικό, είναι υποχρεωμένος να παραθέσει 

πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιήσεις του κάθε 

υλικού που διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής (σύμφωνα με τα ζητούμενα-

απαιτούμενα των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης). 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι 

είναι απαραίτητο για την αξιολόγησή της (σύμφωνα με τα ζητούμενα-απαιτούμενα των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας μελέτης). 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν 

βαθμολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Γενικά απορρίπτονται από τον διαγωνισμό υλικά που δεν διαθέτουν επίσημη 

πιστοποίηση.  

 

Άρθρο 5ο – Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών στις 

προδιαγραφές της μελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

 
 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Λεπτοκαρυά 15/03/2019 

 

 

 

 

Σιαμήτρα Ανδρονίκη 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Λεπτοκαρυά 15/03/2019 

Η Προϊσταμένη Τ.Υ. 

 

 

 

Παπαδημητρίου -  Φλώρου Ευδοκία 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λεπτοκαρυά 15/03/2019 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

 

 

Χρήστογλου Ιωάννης 

 


