
 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11/06/2021 

Αρ. Πρωτ:   5448 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου. η ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση  υπηρεσίας με CPV  65100000-4 και τίτλο : 
 

«Καταγραφή της κατανάλωσης νερού σε  Δ.Ε. του Δήμου Ιωαννιτών», 
 

προϋπολογισμού δημοπράτησης 58.338,00 ευρώ χωρίς εκτίμηση του ΦΠΑ,  24%. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, ενώπιον 
της Επιτροπής διαγωνισμού, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών στο 
Πρωτόκολλο  την ίδια μέρα και ώρα  11:00. 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα γίνει εντός χρόνου δώδεκα μηνών (12) από την  
υπογραφή της σύμβασης.  
Για  τη  δημοπράτηση, κ α ι  την εκτέλεση της  σύμβασης, εφαρμόζονται  διατάξεις 
νομοθετημάτων όπως αυτές αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Με προϋπόθεση την πλήρη εναρμόνιση με το τεύχος Τεχνικής  περιγραφής – 
Προδιαγραφές κριτήριο ανακήρυξης αναδόχου προμηθευτή είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.   
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένες επιχειρήσεις του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και του 
τεύχους συνολικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ (https://deyai.gr/, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). Πληροφορίες δίνονται από το ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ της Υπηρεσίας Οικονομικού και Διοικητικού της 
ΔΕΥΑΙ, με τηλ. επικοινωνίας    2651054500 και εσωτερικό 2052. 
Η παρούσa περίληψη θα: 
- Θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
-Τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΙ.  
- Θα δημοσιευθεί σε μια καθημερινή εφημερίδα.   
Η διακήρυξη της προμήθειας θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ                       

  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 
  
  
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 

  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα 

www.deyai.gr, email : info@deyai.gr 
 

ΑΔΑ: 6ΠΨΔΟΡΙΞ-ΣΔΡ



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 
Καταγραφή της κατανάλωσης νερού 

σε  Δ.Ε. του Δήμου Ιωαννιτών 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 ΔΕΥΑΙ 

8ης Μεραρχίας 3-5 
45445, Ιωάννινα 

www.deyai.gr 
email : info@deyai.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.338,00 € 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Ιωάννινα 11/06/2021 

Αρ. Πρωτ:   5447 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ             

( Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) 
 

δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι 
 
την με ανοικτή διαδικασία, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ , επιλογή αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσίας  : 
 

«Καταγραφή της κατανάλωσης νερού σε  Δ.Ε. του Δήμου Ιωαννιτών». 
 
Προϋπολογισμού 58.338,00 € προ Φ.Π.Α.  24% , ή 72.339,12 € με Φ.Π.Α. 24%,  
με CPV  65100000-4 και ΚΑ 61.00.0999   
 
που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30.06.2021, στις 11:30 σύμφωνα με 
α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’327) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του ν.4782/2021 
β) την υπ’ αριθμ.  6/61/06.04.2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού και 
γ)τους όρους του τεύχους της παρούσας μελέτης 
  
καλεί 
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών, να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
πραγματοποίησης της ως άνω παροχής υπηρεσίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα και με προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, τους ΔΩΔΕΚΑ  
( 12 ) μήνες, από την υπογραφή της. 





 
 
Άρθρο 1: Κύριος της Προμήθειας– Δ.Ε.Υ.Α.Ι.  - Στοιχεία επικοινωνίας.  
 
1.1 Αναθέτων Φορέας :  
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

( Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ). 
Οδός : 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 3-5  Ιωάννινα .  

 
Ταχ.Κωδ. : 45445 

Τηλ. : 26510 – 54500 .  

Telefax : 26510 - 72033 

E-mail : info@deyai.gr 
 

 
 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος της Παροχής Υπηρεσίας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ). 
 
1.3 Φορέας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ). 
 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.  
 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ι . 
 
 
Άρθρο 2:    Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών. 
 
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
 
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), 
 
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  

 
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

 
ε) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 
στ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,  
 
ζ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 
τον αναθέτοντα φορέα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 





 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα τεύχη δημοπράτησης και τα έντυπα 
οικονομικής προσφοράς  άμεσα και δωρεάν από την ιστοσελίδα  της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 
www.deyai.gr.  
Επίσης,  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά επί 
ομοίου εντύπου ή  να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς   από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων  8ης Μεραρχίας 3-5 
,Ιωάννινα, 1ος όροφος , Γραφείο Α5 ,κος Μασαλάς Βασίλειος 
 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς. 
 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του 
άρθρου 19,  είτε (α) με συστημένη επιστολή προς τον Αναθέτοντα φορέα, είτε 
(β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος Φορέα. Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος 
φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσας.  
 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 
Του………………….. 

 
Για την Παροχή Υπηρεσίας   : «Καταγραφή της κατανάλωσης νερού, σε  Δ.Ε. του 

Δήμου Ιωαννιτών». 
  

Με Αναθέτοντα Φορέα  την Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 

Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 30η.06.2021 και 
ώρα 11:00 στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, με ώρα έναρξης του 
διαγωνισμού την 11:30. 
 
3. Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει 
τα ακόλουθα: 
 
α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική προσφορά », κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25, και  
 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (κλεισμένο με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25. 
 
Οι ΔΥΟ (2)  ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 





5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών - Υποβολή 
δικαιολογητικών – Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης – Υπογραφή 
συμφωνητικού. 

 
4.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση πρακτικού.  
 
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής 
τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα 
αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών 
προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι 
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο 
πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
 

β) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς », μονογράφονται δε από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο 
αυτό ανά φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, σύμφωνα με 
τους όρους της Διακήρυξης, αλλά και τις απαιτήσεις της μελέτης. Στη συνέχεια 
καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου της πληρότητας των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, καθώς 
και οι λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού. 
 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της 
Επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών 
Προσφορών, είτε σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με 
ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση 
που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας.  
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 
την προηγηθείσα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού. 
 
Στην διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι 
Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό Διαγωνισμού τα 
σχετικά αποτελέσματα. 
 
Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα 
μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού 
Διαγωνισμού από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., η οποία και κοινοποιείται στους 
Προσφέροντες. 
 
Κατά της παραπάνω απόφασης, όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 
 





Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), ο  Αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται από την Αναθέτουσα αρχή παρουσία  της Επιτροπής Διαγωνισμού και των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 

4.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  -  Κατακύρωση  – Πρόσκληση 
για υπογραφή σύμβασης. 
 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο  Αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, ΔΕΚΑ (10) ημερών, τα 
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 24 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την Υπεύθυνη δήλωση  είναι ψευδή ή ανακριβή, 
ή 
 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 της παρούσας, o προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στον Αναθέτοντα φορέα για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως  έκπτωτου είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Ο Αναθέτων φορέας είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 105/316 και 106/317 του ν. 4412/2016. 
 
Ο Αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του 
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 
με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου στην Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, 8ης Μεραρχίας 3-5 , 4ος όροφος, Αίθουσα 
Συνεδριάσεων Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι., την επομένη της κοινοποίησης της 
κατακυρωτικής προς τον προσωρινό ανάδοχο απόφασης  (τόπος και χρόνος). 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 
24.3-24.6 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση του αναθέτοντα φορέα. Τα 
στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν 





έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και 
ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του 
αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
4.3 Ενστάσεις.  

 
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του 
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' 
αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
 
 
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – 
Συμφωνητικό – Σειρά ισχύος. 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 
άρθρου 105/316 και 135 του ν. 4412/2016. 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι 
τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω. 
 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παρούσης Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας. 
6.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα.  
 
6.2 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία. 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την 

κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 





 
7.1.1. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 
327),και  του  ν. 4782/2021  

 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…» . 

 
- 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». 

 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις» 
 
- του ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης» ( Φεκ 191/23-8-1980). 

 
7.2. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας». 
 

7.3. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας  της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν σε 
μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου. 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Παροχής υπηρεσίας , Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.-
πληρωμή Αναδόχου. 
 
8.1 Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τις περιπτώσεις παροχών υπηρεσιών, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 3 του Ν 4013/2011. 
 
8.2.  Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. 
 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και 
μετά από την κατάθεση των δικαιολογητικών που το ίδιο άρθρο του ν. 4412/2016 
ορίζει, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή της υπηρεσίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 219 του ν. 4412/2016, από την αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται 
σύμφωνα με το Άρθρο 221 του ν. 4412/2016. 

Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας ακολουθεί τα άρθρα 216 
έως 220 του ν. 4412/2016 





Η πιστοποίηση προς πληρωμή της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας θα ακολουθεί το 
ρυθμό εκτέλεσης της, με την έκδοση αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 
που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 
Η υποβολή του τιμολογίου πληρωμής δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του κατά περίπτωση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
 
 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προηγούμενη της δημοπρασίας, 
δηλαδή στις   29.06.2021. 
 
Άρθρο 10:  Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης της προμήθειας.  
 

 
 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη 
χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας. 
 

11.1. Τίτλος της υπηρεσίας. 
 

Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι : 
 

«Καταγραφή της κατανάλωσης νερού, σε  Δ.Ε. του Δήμου Ιωαννιτών». 
 

 
11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της παροχής υπηρεσίας. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της Παροχής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
58.338,00€ , προ Φ.Π.Α. 24% , ή 72.339,12 € , με Φ.Π.Α. 24% .   
 
11.3  Τόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας. 
 

1. Σε Δ.Ε. του Δήμου Ιωαννιτών. 
  

 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσίας. 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά:  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 





2. Την καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού σε  Δ.Ε. του Δήμου 
Ιωαννιτών 
 

 
Άρθρο 12 :  Προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας  

 
Η Συμβατική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της παρούσας 
Παροχής Υπηρεσίας , ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) μήνες  από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
 
Είναι δυνατή η χρονική παράταση της σύμβασης έως της εξάντλησης του 
οικονομικού αντικειμένου, χωρίς αύξηση του αρχικού οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης, για αντικειμενικούς λόγους  ( ενδεικτικά λόγους διεργασιών, 
εντολών της Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, καιρικών φαινομένων, κ.λ.π.)  μετά 
από αίτημα του Αναδόχου και σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΥΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 217 του νόμου 4412/2016. 
Η τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της γίνεται σε ακολουθία του 
άρθρου 337 του ν. 4412/2016 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει, να χρησιμοποιεί επαρκή προσωπικό για την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης, όπως αυτές ορίζονται   στην Τεχνική Περιγραφή, στην   
ΕΣΥ και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης. 
 
Η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση, αν κρίνει ότι η πορεία της υπηρεσίας από 
πλευράς Αναδόχου δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να απαιτήσει από τον 
Ανάδοχο να πάρει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την εξασφάλιση της 
σωστής πορείας της υπηρεσίας που έχει αναλάβει. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της  
Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
 
Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η 
αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών, 
δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει 
έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Εργολαβία. Η άσκηση των παραπάνω 
δικαιωμάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο 
από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τη σύμβαση. 
 
Άρθρο 13 :  Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών 
προσφορών. 

 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 

διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και 
υποβληθεί σε έντυπα όμοια αυτών που χορηγούνται από την Δ.Ε.Υ.Α. 
Ιωαννίνων.  

 
Η προσφορά δίνεται σε €, χωρίς Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει το κόστος για την 
Παροχή της Υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Αναδόχου, που 
απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης.  





 
13.3 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

 
13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
  Άρθρο 14:  Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου. 
 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως 
ορίζεται στα άρθρα 311 και  95 παρ.2. ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 15:  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, βάσει των 

διατάξεων της παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016 .  
 
Άρθρο 16:  Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ). 

 
16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 
16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας. 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%   επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές 
από την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα  αναφερόμενα  
στο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .  
 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα  αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
 
Άρθρο 18: Έκδοση εγγυητικών. 

Οι εγγυητικές επιστολές κ α λ ή ς  ε κ τ έ λ ε σ η ς   εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού , σύμφωνα με το Άρθρο 302 του ν. 4412/2016  





  

  Άρθρο 19:  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών. 
 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, με καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης την 30 η . 06 .2021  , ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 
της υποβολής προσφορών την 11η:00. 

 

Άρθρο 20:  Χρόνος ισχύος προσφορών. 
 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 
Δ Ω Δ Ε Κ Α   ( 1 2 )   μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
 
Άρθρο 21:  Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης. 

 
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στη Διαύγεια. 
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα. 
Η διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Το πλήρες τεύχος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., 
www.deyai.gr.(Προσκλήσεις-Διαγωνισμοί)  
 
 

 
 

Άρθρο 22 :   Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
 

 
22. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
 
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
22.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς 
 
Άρθρο 23 :   Κριτήρια επιλογής. 
 
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 23 Α ,  κ α ι  Β  πρέπει να 
ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 





Α. Λόγοι αποκλεισμού. 

 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 
1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215). 
 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 





διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
 
β) όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  
ή/και 

γ) ο Αναθέτων Φορέας  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις 
(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 





εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, ( επαγγελματικό παράπτωμα )  
 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
 
Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να έχουν, αποδεδειγμένα, επαγγελματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα να 
δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες ανάγνωσης και καταγραφής μετρήσεων υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας και πάσης φύσεως καταναλώσεων.  
 Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν. Τα αλλοδαπά 
πρόσωπα δηλώνουν το οικείο Επιμελητήριο, ή επαγγελματική οργάνωση της χώρας 
των. 
 
Γ.  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
 
Επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών. 
 
 
Άρθρο 24: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής. 
 
24.1. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 
4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 
ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του  άρθρου  23  Α  της  παρούσας,  
 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 23 Β .  





 
24.2. Δικαιολογητικά, (Αποδεικτικά μέσα). 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 
ορίστηκαν στα άρθρα 22 και 23 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του άρθρου 19 και  κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) .  
 
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 23 Α ,  κα ι  Β  πρέπει να 
ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο 
τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), είναι τα εξής :  

 
24.3. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 23 Α. 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού  του  άρθρου  23 Α  
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων εδαφίων  της παραγράφου 
Α.1 του άρθρου 23. 

(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

(γ) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα,  πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση,  που εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα και πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, που εκδίδεται από το 
Γ.Ε.ΜΗ. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου 
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 23 Α., το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 





που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 23 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α του άρθρου 23, υποβάλλεται 
επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν 
συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού. 

 
24.4. Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  

επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 23.Β. 
 
(α.) Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο , από 
το αντίστοιχο οικείο Επιμελητήριο .  
 
( β )   Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως  δικαιολογητικά , τα’ 
αντίστοιχα παραπάνω έγγραφα που ισχύουν και εκδίδονται στην χώρα προέλευσή 
των.  
 
 
 
 
24.5. Δικαιολογητικά  απόδειξης  Τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας ,  του άρθρου 23.Γ.   
 

Εκτύπωση μέσω TaxisNET των δραστηριοτήτων (κωδικών 
δραστηριοτήτων) όπου θα αποδεικνύεται το συναφές του αντικειμένου με 
ημερομηνία μεταγενέστερης της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

 

24.6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 93 ν. 4412/2016). 
 
Νομιμοποιητικά  Έγγραφα: 
 
Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 
δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να 
προκύπτουν : 

 
 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., 
 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

 
Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα 
από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν  δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 





Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με 
αντιπρόσωπό του. 
 
24.7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. 
 
(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση  υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
Άρθρο 25 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς. 
 
25.1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνικής Προσφοράς » ,    κ α ι   
 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 
25.2. Ο   φάκελος   «Δικαιολογητικά   Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά »   
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα : 
 
1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 

  
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντα Οικονομικού φορέα 
.  

 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι Οικονομικοί φορείς  συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπό τους . 
 
4. Το Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο , από 
το αντίστοιχο οικείο Επιμελητήριο .  
 
5. Εκτύπωση μέσω TaxisNET των δραστηριοτήτων (κωδικών δραστηριοτήτων) 
όπου θα αποδεικνύεται το συναφές του αντικειμένου με ημερομηνία μεταγενέστερης 
της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης. 
  
 
25.3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το  
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ)  της παρούσας. 
 
25.4. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 





 
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις 
 
Η έγκριση της συγκεκριμένης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ.  6/61/30.06.2021   Απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων .  

 

  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 

  

  

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

« ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΕ Δ.Ε. ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ». 

 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ  

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
 

Β.ΜΑΣΑΛΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 
 

  06/04/2021 
 
 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Δ. 

 
Ο. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 

 

 

 
 06/04/2021 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :    6/61/06-04-2021  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 
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8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία, 45445, Ιωάννινα 
Τηλ.: 2651054500,  Fax: 2651072033 , mail: info@deyai.gr, www.deyai.gr  
 
 
 
 
 
  

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«Καταγραφή της κατανάλωσης 
νερού, σε  Δ.Ε. του Δήμου 
Ιωαννιτών». 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ .  

 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων στα πλαίσια : 
 
1. Παροχής Υπηρεσίας του θέματος  προς την ΔΕΥΑΙ, αλλά και οι επί μέρους 
διαδικασίες που είναι αναγκαίες να ακολουθούνται, για την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία συνολικά της Επιχείρησης, 
 
Προβαίνει στην σύνταξη μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης με 
τίτλο «Καταγραφή της κατανάλωσης νερού, σε Δ.Ε. του Δήμου Ιωαννιτών» και 
αντίστοιχου Προϋπολογισμού 58.338,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ή 72.339,12 € με 
Φ.Π.Α. 24% .  
 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.  
 
Στο αντικείμενο της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας , περιλαμβάνονται : 
 

1. Η καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών σε  Δ.Ε. του Δήμου 
Ιωαννιτών 

 
Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών, στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσίας του 
Αναδόχου προς την ΔΕΥΑΙ , αλλά και οι επί μέρους διαδικασίες που είναι αναγκαίες 
να ακολουθούνται, παρατίθενται περιληπτικά παρακάτω.  



3 
 

 
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε καταγραφή των ενδείξεων της κατανάλωσης των 
υδρόμετρων, των Δ.Ε.  του  Δήμου Ιωαννιτών.   
 
Η καταγραφή των ενδείξεων των υδρόμετρων στην ΔΕΥΑΙ , πραγματοποιείται  τρεις  
( 3 ) φορές ετησίως, δηλαδή μία ( 1 ) καταγραφή, ανά τέσσερεις μήνες, σε 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.  
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις καταγραφές που διενήργησε κατά την 
διάρκεια της ημέρας, μέσω των φορητών ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής, 
στο Γραφείο Καταμέτρησης της ΔΕΥΑΙ, προκειμένου αυτό στην συνέχεια να τις 
ενσωματώσει  στο λειτουργικό σύστημα έκδοσης λογαριασμών, της ΔΕΥΑ 
Ιωαννίνων.  
 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, συμπεριλαμβάνεται και η συμπλήρωση και 
παράδοση, μαζί με τις καταγραφές των υδρόμετρων, του ημερήσιου ημερολογίου 
εργασιών, στο οποίο θα παρουσιάζεται ευκρινώς περιληπτικά, ο συνολικός αριθμός 
υδρόμετρων, οι ενδείξεις των οποίων καταγράφηκαν πλήρως και χωρίς προβλήματα, 
καθώς επίσης και όλες οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν , μαζί με τα τυχόν  
προβλήματα  (π.χ. κλειστό, σκεπασμένο υδρόμετρο – στάσιμου υδρομετρου, 
διαρροές κορμού –ρακόρ καταγράφεται ή ρακόρ μη καταγράφεται –εσωτερικές 
εμφανείς ή αφανείς-τοποθετημένου υδρομέτρου ανάποδα, κ.λ.π. ),  – αναντιστοιχίες 
που διαπιστώθηκαν, σε συγκεκριμένα υδρόμετρο.  
 
Τα φορητά αυτά ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής που πρέπει να διαθέτει ο 
Ανάδοχος, είναι αναγκαίο να συνεργάζονται με το λειτουργικό σύστημα της 
Επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά:   

Τεχνικές προδιαγραφές φορητής συσκευής tablet ή smartphone 

� 1GB RAM 
� Quad Core CPU 
� 1.2MP Camera 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται , να ενεργοποιεί, να καταγράφει  και να αποθηκεύει   
στίγμα GPS της θέσης του υδρομέτρου. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ,στη φωτογράφηση των ενδείξεων των υδρομέτρων τις 
οποίες θα παραδίδει με τις καταγραφές των υδρομέτρων στο Γραφείο Καταμέτρησης 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και μεταφοράς του 
προσωπικού του, τους μισθούς και τις εισφορές του, καθώς και της συντήρησης των 
όποιων μέσων απαιτηθούν για την παροχή υπηρεσίας.    
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ , 06-04-2021.  
   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Β. ΜΑΣΑΛΑΣ  
 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    

Ο.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

« ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Ε. ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ». 

 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε.Σ.Υ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
Β.ΜΑΣΑΛΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 
 

  06/04/2021 
 
 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Δ. 

 
Ο. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 

 

 

 
 06/04/2021 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :   6/61/06-04-2021  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 
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8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία, 45445, Ιωάννινα 
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ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 
 

 

«Καταγραφή της κατανάλωσης 
νερού, σε Δ.Ε. του Δήμου 
Ιωαννιτών». 

 

 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
(Ε.Σ.Υ.) 

 
Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αναπτύσσονται οι υποχρεώσεις του 
Αναδόχου που αφορούν ειδικά την συγκεκριμένη Παροχή Υπηρεσίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 
 

Α. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την 
παροχή υπηρεσίας για την «Καταγραφή της κατανάλωσης νερού, σε Δ.Ε. του Δήμου 
Ιωαννιτών».  
 
Στο αντικείμενο της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται : 
 
1. Η καταγραφή της κατανάλωσης νερού σε Δ.Ε. του  Δήμου Ιωαννιτών. 
 
ΆΡΘΡΟ 2Ο :  ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.  
 
Ως τόπος εκτέλεσης εργασιών :  
 
Α. Για την Καταγραφή των ενδείξεων των υδρόμετρων, καθ’ όλες τις περιόδους της 
μελέτης,  ορίζονται οι Δ.Ε. του Δήμου Ιωαννιτών, που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1.  
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Πίνακας 1. 
Τόπος Εκτέλεσης Εργασίας για το σύνολο της Υπηρεσίας που δημοπρατείται.  

 
 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

18 ΠΕΡΑΜΑ 940 39 977 

20 ΚΡΥΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 415 30 445 

22 
ΚΡΑΝΟΥΛΑ-
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 661 35 696 

28 
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ-ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ-
ΜΑΖΙΑ 292 28 320 

35 ΑΜΦΙΘΕΑ 310 31 341 
Σύνολο 2618 163 2781 

          

    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ     

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

60 ΠΕΔΙΝΗ 1525 120 1643 

62 ΑΜΠΕΛΙΑ 280 23 303 

66 
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ-ΚΟΝΤΣΙΚΑ-
ΚΟΣΜΗΡΑ 826 59 885 

68 ΜΠΙΖΑΝΙ-ΚΟΛΩΝΙΑΤΙ 313 12 325 

78 ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑ 153 7 160 
Σύνολο 3.097 221 3318 

          

    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ     

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

40 ΑΝΑΤΟΛΗ 5.395 183 5576 
42 ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 629 32 661 
48 ΜΠΑΦΡΑ 551 24 575 

Σύνολο 6.575 239 6.814 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ     

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

02 ΚΑΤΣΙΚΑ 2271 177 2448 
04 ΓΟΡΙΤΣΑ-ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ 894 87 981 

06 
ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ-ΧΑΡΟΚΟΠΙ-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ 520 59 579 

10 ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 628 16 644 
12 ΗΛΙΟΚΑΛΗ-ΔΑΦΝΟΥΛΑ 373 20 393 
14 ΛΟΓΓΑΔΕΣ-ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 889 49 938 
16 ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΚΑΡΑΔΗΜΑ 354 8 362 

Σύνολο 5.929 416 6.345 
          

    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΝΗΣΟΥ     

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

72 ΝΗΣΙ 167 21 188 
Σύνολο 167 21 188 

          

Σύνολο Δ.Ε. του   Δήμου Ιωαννιτών  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

  5 18.386 1.060 19.446 
Γενικό Σύνολο 18.386 1.060 19.446 

 
 
 
Στις συγκεκριμένες Δ.Ε. του  Δήμου Ιωαννιτών, είναι τοποθετημένες 19.446 συσκευές 
μέτρησης κατανάλωσης (υδρομετρητές ), εκ των οποίων σήμερα είναι ενεργές 18.386.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο :  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
 
Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη με την υπογραφή 
Συμφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Εργοδότη. 
 
Το Συμφωνητικό κοινοποιείται οπωσδήποτε στην Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μέσα σε 
πέντε ημέρες από την υπογραφή του από τον Εργοδότη. 
 
Ο Προϊστάμενος της  Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση ορίζει αμέσως μετά από αυτό τον 
Επόπτη της Υπηρεσίας.  
 
Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.  
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ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.  
 
Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης αρχίζουν οι συμβατικές προθεσμίες, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία λήξης της Σύμβασης ορίζεται 
συνολικά σε 12 μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 
 
Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών, στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσίας του Αναδόχου 
προς την ΔΕΥΑΙ, αλλά και οι επί μέρους διαδικασίες που είναι αναγκαίες να ακολουθούνται, 
για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Υποστήριξης Πελατών, παράλληλα με 
την παρουσία και την λειτουργία του Αναδόχου, παρατίθενται παρακάτω, ανά Άρθρο του 
Τιμολογίου Μελέτης της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.  
 
  
 
«Kαταγραφή της κατανάλωσης νερού σε Δ.Ε. του  Δήμου Ιωαννιτών», σύμφωνα με τα 
συμβατικά τεύχη.  
 
Ο ανάδοχος παραλαμβάνει  από το γραφείο καταμέτρησης της ΔΕΥΑΙ, στο χώρο των 
συνεργείων στην Πεντέλη, στα Ιωάννινα, στην αρχή του ωραρίου και για τις ημέρες που 
πραγματοποιούνται οι καταγραφές, τα δεδομένα των προς καταγραφή υδρόμετρων.  
 
Το Γραφείο Καταμέτρησης, ενσωματώνει τα δεδομένα των προς καταγραφή υδρόμετρων, 
στα φορητά ηλεκτρονικά συστήματα του Αναδόχου, μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται, 
από το προσωπικό του Αναδόχου, η καταγραφή των ενδείξεων των υδρόμετρων.  
 
Τα φορητά αυτά ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής που πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος, 
είναι αναγκαίο να συνεργάζονται με το λειτουργικό σύστημα της Επιχείρησης. Για τον λόγο 
αυτό, θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:   

Τεχνικές προδιαγραφές φορητής συσκευής tablet ή smartphone 

� 1GB RAM 
� Quad Core CPU 
� 1.2MP Camera 

 
 
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε καταγραφή των ενδείξεων της κατανάλωσης των υδρομέτρων, 
των Δ.Ε.  του   Δήμου Ιωαννιτών, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.  
 
Η καταγραφή των ενδείξεων των υδρομέτρων στην ΔΕΥΑΙ, πραγματοποιείται  τρεις  
( 3 ) φορές ετησίως, δηλαδή μία ( 1 ) καταγραφή, ανά τέσσερεις μήνες, σε συγκεκριμένες 
χρονικές περιόδους.  
Ο ακριβής χρόνος έναρξης της καταγραφής των ενδείξεων των υδρομέτρων ανά περιοχή 
(Δημοτική Κοινότητα, ή διαδρομή, ή τομέα), καθώς και ο αντίστοιχος αναγκαίος χρόνος 
περαίωσης των καταγραφών αυτών, καθορίζεται αυστηρά από το Τμήμα Υποστήριξης 
Πελατών (Γραφείο Καταμέτρησης) βάσει προγράμματος και μέσω και του Επόπτη που η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει . 
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Το μεσημέρι ( 14.00 μ.μ. ) κάθε εργάσιμης ημέρας, στην περίοδο που πραγματοποιούνται οι 
καταγραφές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις καταγραφές που διενήργησε κατά την 
διάρκεια της ημέρας, μέσω των φορητών ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής, στο 
Γραφείο Καταμέτρησης της ΔΕΥΑΙ, προκειμένου αυτό στην συνέχεια να τις ενσωματώσει  στο 
λειτουργικό σύστημα έκδοσης λογαριασμών, της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.  
 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, συμπεριλαμβάνεται και η συμπλήρωση και παράδοση, μαζί 
με τις καταγραφές των υδρόμετρων, του ημερήσιου ημερολογίου εργασιών, στο οποίο θα 
παρουσιάζεται ευκρινώς περιληπτικά, ο συνολικός αριθμός υδρόμετρων, οι ενδείξεις των 
οποίων καταγράφηκαν πλήρως και χωρίς προβλήματα, καθώς επίσης και όλες οι 
πληροφορίες που συλλέχθηκαν , μαζί με τα τυχόν  προβλήματα (π.χ. κλειστό, σκεπασμένο 
υδρόμετρο – στάσιμο υδρόμετρο, διαρροή κορμού –ρακόρ καταγράφεται ή ρακόρ δεν 
καταγράφεται –εσωτερικές εμφανείς ή αφανείς-τοποθετημένο υδρόμετρο ανάποδα, 
παράνομες λήψεις νερού χωρίς υδρόμετρο ή κλοπής νερού με οποιοδήποτε τρόπο  κ.λ.π. ),  
– αναντιστοιχίες που διαπιστώθηκαν, σε συγκεκριμένα υδρόμετρα.  
 
Μετρήσεις που δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν – ταυτοποιηθούν στην διάρκεια της ημέρας, 
λόγω διαφόρων προβλημάτων, ενσωματώνονται εκ νέου, από το Γραφείο Καταμέτρησης, και 
παραδίδονται στον Ανάδοχο   μαζί με τα νέα δεδομένα προς καταμέτρηση ,και την επόμενη ο 
Ανάδοχος παραδίδει συνολικά στο Γραφείο Καταμέτρησης της ΔΕΥΑΙ  ,  την με χωρίς 
προβλήματα ολοκλήρωσή τους.   
 
Ο αριθμός των υδρομέτρων, οι καταγραφές των οποίων ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα, 
μαζί με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Αναδόχου για καθημερινή σύνταξη του 
ημερολογίου, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, αποτελεί την βάση για την τελική σύνταξη 
πιστοποίησης από τον Ανάδοχο και στην συνέχεια έγκρισής της, από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται , να ενεργοποιεί, να καταγράφει  και να αποθηκεύει   στίγμα GPS 
της θέσης του υδρομέτρου. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ,στη φωτογράφηση των ενδείξεων των υδρομέτρων τις οποίες θα 
παραδίδει με τις καταγραφές των υδρομέτρων στο Γραφείο Καταμέτρησης . 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, εξ ολοκλήρου το κόστος μετακίνησης και μεταφοράς με δικά του 
μέσα,  τη μεταφορά του προσωπικού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ. 
 
Ο Πίνακας προγραμματισμένων για την κάθε κατηγορία εργασιών, της επόμενης ημέρας, 
όπως αυτές προβλέπονται από το Τιμολόγιο Μελέτης, αλλά και τα υπόλοιπα συμβατικά 
τεύχη,  θα ορίζεται εγκαίρως από την προηγούμενη ημέρα με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., 
σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της και θα κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. Σε 
περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων ο ανάδοχος οφείλει να αποστείλει προς εργασία το 
αναγκαίο προσωπικό, της αντίστοιχης κατηγορίας που η φύση της εργασίας απαιτεί, εντός 
μέγιστου χρόνου δύο ( 2 ) ωρών από την ώρα κλήσης τους από την Υπηρεσία. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες, σύμφωνα με τα τεύχη της παρούσας 
διακήρυξης και αυστηρά εντός των χρονικών ορίων που κάθε φορά θα του τίθενται, από την 
Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση, σε συνεργασία πάντα με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών 
(Γραφείο Καταμέτρησης). 
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Σε αντίθετη περίπτωση, με την παρέκκλιση των παραπάνω χρονικών ορίων, ή των όρων που 
τα συμβατικά τεύχη θέτουν, προερχόμενα από παραλείψεις και ευθύνη μόνο του Αναδόχου, 
θα επιβάλλονται σε αυτόν οι εξής ρήτρες :  
 
1. Τρία (3) ΕΥΡΩ, για κάθε μέτρηση υδρομετρητή που δεν θα πραγματοποιείται εγκαίρως, ή 
θα αποδεικνύεται λανθασμένη.  
 
Η επιβολή των ρητρών θα γίνεται με έγγραφο της  Υπηρεσίας διοικεί τη σύμβαση και το 
συνολικό ποσόν που θα προκύπτει θα παρακρατείται από την αμέσως επόμενη 
πιστοποίηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

 
Το αντικείμενο της σύμβασης θα υπολογίζεται και θα τιμολογείται με βάση τον  
Προϋπολογισμό Προσφοράς του Αναδόχου και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη. Θα 
καταβάλλεται πάντα τμηματικά και ύστερα από την έκδοση σχετικού Δελτίου, ή Τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  
 
Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση και  που 
εκπροσωπείται από τον Επόπτη Υπηρεσίας και τους βοηθούς του, όπως ορίζεται κατά τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις εντολές και 
υποδείξεις που του δίνονται από τον Επόπτη της υπηρεσίας, τους βοηθούς του και από 
όλους τους εντεταλμένους για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  
 
Το ότι η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση έχει την ευθύνη επίβλεψης της υπηρεσίας, δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, ή τους ισχύοντες Νόμους. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  
 
Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί ο ανάδοχος θα είναι ικανός ώστε να εκτελεί 
απρόσκοπτα, καθημερινά ( εκτός σαββατοκύριακων και αργιών ), τις παρακάτω τουλάχιστον 
εργασίες σύμφωνα με τον Προγραμματισμό Καταμέτρησης . 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
Το πρόγραμμα θα συνταχθεί από το Γραφείο Καταμέτρησης και θα ισχύει για τρεις (3) 
καταμετρήσεις ανά Δ.Ε. ετησίως, δηλαδή μία ( 1 ) καταγραφή, ανά τέσσερεις μήνες, σε 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.  
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Η ΔΕΥΑΙ  δεν δεσμεύεται, με την υπογραφή της σύμβασης, να δίδει καθημερινά εντολές 
εργασίας στον ανάδοχο προς εκτέλεση. Είναι πιθανόν, κάποιες ημέρες να δοθούν προς 
εκτέλεση λιγότερες εντολές, από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, ή και καμία, αλλά  ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να έχει πάντα διαθέσιμο προσωπικό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της 
Υπηρεσίας (ΔΕΥΑΙ). 
  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και μεταφοράς του προσωπικού 
του, τους μισθούς και τις εισφορές του, καθώς και της συντήρησης των όποιων μέσων 
απαιτηθούν για την παροχή υπηρεσίας.  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως, ή με τον πληρεξούσιο 
που έχει ορίσει, ευρισκόμενος καθημερινά επί τόπου του έργου. Ο ανάδοχος ή ο 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι αποδεκτός από την  Υπηρεσία που διοικεί 
τη σύμβαση και ικανός για την εξασφάλιση της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας, από τον 
Ανάδοχο, προς την ΔΕΥΑΙ.  
 
Η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση, έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση 
αποπομπή των απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων ατόμων από το προσωπικό του Αναδόχου. 
Για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους κατά την παροχή υπηρεσίας, την πλήρη ευθύνη 
φέρει ο Ανάδοχος. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΓΙΕΣ.  
 
Το Ωράριο της ελάχιστης παρουσίας – εργασίας του προσωπικού του αναδόχου για την 
εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες, θα είναι αντίστοιχα  
από 07.30’ έως 14.30’. 
 
 
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση , η υπερωριακή εργασία και εργασία τις Κυριακές και αργίες, όταν 
οι ανάγκες το απαιτήσουν, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους νόμους του Κράτους, 
χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέρα από αυτά που 
προβλέπονται στην σύμβαση και μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση.  
 
Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς 
νόμους και κανονισμούς. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ.  
 
Κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 
ατύχημα που μπορεί να συμβεί στον ίδιο, στο λοιπό προσωπικό του, ή σε τρίτους και είναι ο 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση στους κατά νόμο ασφαλιστικούς φορείς, του ίδιου 
όπως και του προσωπικού του, επιβαρύνεται δε ως προβλέπεται με την καταβολή των 
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. 
 
Θα λαμβάνει δε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρξει ατύχημα στους εργαζόμενους, ή 
στους διερχόμενους ( πεζούς και οχήματα ), η δε κυκλοφορία να παρεμποδίζεται όσο το 
δυνατόν λιγότερο. 
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Οι εργαζόμενοι του αναδόχου κατά την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, θα πρέπει 
να φέρουν διακριτικό σήμα με το λογότυπο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ»,  
τα οποία σήματα θα χορηγούνται από την Υπηρεσία. 
 
Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήματα στο προσωπικό του ή σε τρίτους, καθώς και ζημιές σε 
περιουσίες τρίτων που αποδεδειγμένα οφείλονται σε αμέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου, ή 
του προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 ( ΦΕΚ 142Α/17-7-75 ), Π.Δ. 778/80 ( ΦΕΚ 
193 Α/26-8-80) και Π.Δ. 1073/81 ( ΦΕΚ 260Α/16-9-81 ) και κάθε άλλο Νομοθέτημα σχετικό με 
την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων. Επίσης υποχρεούται να εφαρμόσει τα τυχόν 
προτεινόμενα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα 
μέτρα ασφαλείας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.  
 
 
Οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, όπως ισχύουν 
κατά την ημερομηνία  υπογραφής της Σύμβασης και στην καταβολή του φόρου εισοδήματος, 
φόρου προστιθέμενης αξίας κ.λ.π. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί 
των καθοριζομένων  από το Ελληνικό Κράτος νόμιμων αμοιβών και επιδομάτων εργασίας, 
για καθημερινή εργασία, ή και σε ημέρες αργιών και εορτών.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε 
νόμιμη κράτηση ή εισφορά, οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Επίσης βαρύνεται :  
 
Α) με κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του 
βάσει του Ν.4013/2011 υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  καθώς και  κράτηση 
χαρτοσήμου 3% επί του 0,06% και 20% ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ επί του 3%, επί της αξίας  της 
Συμβάσεως χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή. 
 
 
Β) με κράτηση 0,06%  υπέρ ΑΕΠΠ που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή. Με κοινή Υπουργική απόφαση θα καθοριστούν ζητήματα που θα ρυθμίζουν την 
παραπάνω κράτηση.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ’ αντιπαράσταση με τον Επόπτη Υπηρεσίας, ή 
τους βοηθούς του, στην καταγραφή των επί μέρους εργασιών ημέρας, στο Ημερολόγιο 
Εργασιών, όπου θα καταγράφεται μεταξύ άλλων η ημερομηνία, οι ακριβείς ώρες εργασίας, η 
τοποθεσία, το είδος των εργασιών, και ενδεχομένως οι σχετικές παρατηρήσεις. Το 
Ημερολόγιο Εργασιών θα τηρείται  εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον 
Επόπτη Υπηρεσίας, ή από τους βοηθούς του.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ. 
 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την λήξη της σύμβασης.   
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ΑΡΘΡΟ 15Ο:  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 
Το σύνολο των πληροφοριών των δεδομένων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υπό εκτέλεση 
υπηρεσία, θεωρούνται και είναι εμπιστευτικά και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση 
της εχεμύθειας και για τα δύο μέρη. Καθ’όλη τη διάρκεια  ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά 
τη λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και 
Διεθνούς Τύπου ), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.  
 
Η επίλυση διαφορών μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών.  
 
 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,06-04-2021 .  
 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Β.ΜΑΣΑΛΑΣ  

 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

 
 
 
 

           Ο.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

« ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΕ  Δ.Ε. ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ». 

 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
 

Β.ΜΑΣΑΛΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 
 

  06/04/2021 
 
 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Δ. 

 
Ο. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 

 

 

 
06/04/2021 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :          6/61/06-04-2021  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Για την: 

«Καταγραφή της 
κατανάλωσης νερού σε  
Δ.Ε. του Δήμου 
Ιωαννιτών». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Τ ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

1 ΤΕΜ. 19.446 3 58.338 1,00 58.338,00 

 

 
 
 
 

                ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 06-04-2021 
 
 
 
 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 
 Β.ΜΑΣΑΛΑΣ                                                            Ο. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                      58.338,00 
Φ.Π.Α. 24%                                                                                                                            14.001,12 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  24%                                                                                      72 .339,12                                                                   



 
 
 
 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

« ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Ε. ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ». 

 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
Β.ΜΑΣΑΛΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
 

 
 

  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 2021 
 
 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Δ. 

 
Ο. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 

 

 

 
 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 2021 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :                        /  2021  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 
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8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία, 45445, Ιωάννινα 
Τηλ.: 2651054500,  Fax: 2651072033 , mail: info@deyai.gr, www.deyai.gr  
 
 
 
 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 

«Καταγραφή της κατανάλωσης 
νερού σε Δ.Ε. του Δήμου 
Ιωαννιτών». 
 
 Δ.Ε.Υ.Α.Ι.  

        
 

 
                                      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 
 

 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Τ ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

1 ΤΕΜ. 19.446 3 58.338   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)   
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ………………………………………………………………… 

 
 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                       
Φ.Π.Α. 24%                                                                                                                          
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  24%                                                                                                                                                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) Δεν υπάρχει εις βάρος μου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Β) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Σημειώνεται
ότι αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (δηλώνονται όλοι οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους  έχει υποχρέωση σε καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Γ) α) Τηρώ τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
β) Δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις
επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ)Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς  φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,



δ) Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του Ν. 4412/2016 η οποία δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε) Δεν έχω δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή μου κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,

στ) Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις  ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την  πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,

η) Δεν επιχειρώ να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν  αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου.

Δ) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 305 και 75 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα:

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,

 (4)

Ημερομηνία:             20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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