
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
  

Εκτέλεςη  
Τπηρεςίασ: 
 

 

Υπηρεσία Λογιστηρίοσ στον 
τώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  
έτοσς 2022-2023  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

53.100,00 ευρώ (πλέον ΥΠΑ 24%) 
 
Ίδιοι πόροι 
 

    
 

ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ 

--  ΣΣεερρλληηθθήή  ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή,,  ππγγγγξξααθθήή  ππππννρρξξέέσσζζεεοο  

--  ΠΠξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  

--  ΈΈλληηππππνν  ννηηθθννλλννκκηηθθήήοο  ππξξννζζθθννξξάάοο  

  



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΚΟΠΟ 

 

θνπφο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη ε Λνγηζηηθή θαη Δηνηθεηηθή Τπνζηήξημε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Αγξηλίνπ (Δ.Ε.Τ.Α.Α.)  

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 61.93.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ΔΕΤΑΑ ησλ εηψλ 2022  θαη 2023.    

 

Η πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δώδεκα (12) μηνών. 

Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία: Η Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

Α.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

H παξαθνινχζεζε θαη έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΕΤΑΑ κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

ππνβνιή Α.Π.Δ., Φ.Μ.Τ, 3% 20%, εηήζην θφξν (εληφο θαη εθηφο ΕΑΠ)  θαη ηηο 

αληίζηνηρεο αλαξηήζεηο ζηε Δηαχγεηα.  

Παξαθνινχζεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ πξνζιήςεσλ, απνρσξήζεσλ-ζπληάμεσλ, 

δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ θαθέισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, νηθνγελεηαθή παξνρή 

(ελεκέξσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ππάιιεισλ θαη ελεκέξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο)  ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο- θιηκάθηα,  αζζέλεηεο, άδεηεο, ππεξσξίεο, 

εθηφο έδξαο, παξνπζίεο, παξαθνινχζεζε ξεπφ, άδεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη φηη άιιν 

ζπλεπάγεηαη  ιφγσ covid-19 θαη γεληθά φηη αθνξά ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ. 

Ηιεθηξνληθέο ππνβνιέο ζην ζχζηεκα ΕΡΓΑΝΗ φπσο εηήζην πίλαθα πξνζσπηθνχ, 

ελεκέξσζε εηήζηα άδεηαο, άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ, πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο, 

ηξνπνπνηεηηθφο πίλαθαο απνδνρψλ. 

Εληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ππνβνιή αξρείσλ) 

Μεηξψν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ελεκέξσζε ζπζηήκαηνο ιφγσ πξνζιήςεσλ θαη 

απνρσξήζεσλ),  

πφζελ έζρεο (ππνβνιή ππφρξεσλ θαη ελεκέξσζή ηνπο) 

εηζεγήζεηο πξνο ην Δ../ΔΕΤΑΑ, 

ζχληαμε ζηαηηζηηθνχ δειηίνπ  

δήισζε ζην ΕΠΕΝΕΣ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ  

Πξαθηηθή άζθεζε απφ ΣΕΙ απφ ηελ αίηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ κέρξη ηελ είζπξαμε  απφ 

ηνλ ΟΑΕΔ 

Γεληθά φηη πξνγξάκκαηα γηα πξνζσπηθφ γίλεηαη απφ δηάθνξνπο θνξείο (ΟΑΕΔ- 

ΕΠΑΛ-ΕΠΑ-ΙΕΚ-ΑΣΛΑ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ θ.α) 

θαζψο θαη φηη απνξξέεη απφ ηα παξαπάλσ ή λέν πξνζηεζεί.  

 

Η ππνζηήξημε θαη θαηαρψξεζε ζπκςεθηζηηθψλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ,  θαηαρψξεζε 

ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξνκεζεπηψλ, εξγνιάβσλ, θαηαρψξεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ, ηηκνινγίσλ αγνξψλ απνζήθεο, παγίσλ ζηνηρείσλ. Η  ζπκθσλία ινγαξηαζκψλ 

γεληθήο ινγηζηηθήο, ν έιεγρνο θαη ε απφδνζε παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ ΦΠΑ 

ραξηνζήκνπ ζπκπιήξσζε δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη παξαθνινχζεζε 



ησλ ινηπψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ , επεμεξγαζία ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ – 

αξρείσλ θαη έιεγρφ ηνπο, ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, 

ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ππνζηήξημε θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ κε ηελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ησλ εξγνιάβσλ θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο πιεξσκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηεο 

κηζζνδνζίαο. Παξαθνινχζεζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ειεθηξνληθψλ αξρείσλ 

πιεξσκψλ θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο, παξαθνινχζεζε ηζνδπγίσλ πιηθψλ απνζήθεο. 

Έιεγρνο ησλ απνζβέζεσλ θαη ζπκθσλία κεηξψνπ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημε θαη 

ζπκπιήξσζε πξνηχπσλ γηα ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πξνκεζεηψλ ππεξεζηψλ  ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκβάζεσλ. Δεκηνπξγία θαη  θαηαρψξηζε 

απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη αλάξηεζήο ηνπο ζην πξφγξακκα ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

θαη  ΚΗΜΔΗ.  Αλαηξνπέο ησλ Α.Α.Τ.  κε εηζήγεζε θαη απφθαζε ηνπ Δ..  

 

Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ ηεο απνζήθεο θαη ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε απηήο 

κε κεηαθνξά απνζεκάησλ ζηελ επφκελε ρξήζε πνζνηηθά θαη ζε  αμία.  

 

χληαμε  ηεπρψλ δηαθήξπμεο πνπ δεκνζηεχεη ε ΔΕΤΑΑ θαη ησλ πξσηνγελψλ 

αηηεκάησλ ηελ παξαθνινχζεζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζχληαμε πξαθηηθψλ 

δηαγσληζκψλ, ζχληαμε απνθάζεσλ Δ.. πνπ αθνξνχλ ηνπο δηαγσληζκνχο, παξαιαβή 

θαη έιεγρνο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ ησλ αλαδφρσλ θαη επηζηξνθή ηνπο φπνπ 

απαηηείηαη. χληαμε ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο αλαδφρνπο θαη δηαβίβαζε ζηελ 

ππεξεζία επηηξφπνπ γηα πξνζπκβαηηθφ έιεγρν φπνπ είλαη απαξαίηεην ζχκθσλα κε 

ηνλ λφκν. Τπνζηήξημε θαη θαηαρψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην Εζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ)  ππνζηήξημε ζηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ειεθηξνληθφ θάθειν. Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ 

πξνκεζεηψλ – ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο, 

δηαθίλεζεο θαη αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ. Τπνζηήξημε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ελεκεξψλνληαο φιεο ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο. Τπνζηήξημε ζηελ εθηέιεζε 

κεηαθνξψλ πνζψλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζπκβάζεσλ.  Δηαρείξηζε 

αιιεινγξαθίαο, ηειεθσληθή ππνζηήξημε, επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

αλαδφρνπο/δηαγσληδφκελνπο.  

Τπνζηήξημε ζηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ/Επηηξνπψλ γηα ηα ηηκνιφγηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απηήλ θαη ζηελ πξνψζεζε ζην 

Λνγηζηήξην φισλ ησλ ηηκνινγίσλ κε ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο.  

Τπνζηήξημε ζεκάησλ θαηαλαισηψλ, παξαθνινχζεζε αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ  

θαη ζπκθσλία ππνινίπσλ πνζψλ κεηαμχ ησλ θπθισκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο pydra.     

 

Β  ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ.   
 

Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ απαηηείηαη ε εμήο ζηειέρσζε.   

 

 Δχν (2) Πηπρηνχρνπο ΑΕΙ ζηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ηεο 

αιινδαπήο θαη κε γλψζεηο Η/Τ 

 

 Έλαλ (1)  Πηπρηνχρν ΣΕΙ ζηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη κε γλψζεηο Η/Τ 

 



ην πξναλαθεξζέλ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ είλαη απηφ κε ην νπνίν ζα πινπνηεζεί  

ε ζχκβαζε θαη ην νπνίν ζα εγθξίλεη ε Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  Πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία  ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ 

βεβαηψζεηο εκπεηξίαο απφ ηνλ θνξέα πνπ απαζρνιήζεθαλ εληφο ηεο ηειεπηαίαο 

πεληαεηίαο φπσο θαη παξαθάησ πεξηγξάθεηαη θαη ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 

δηάξθεηα εξγαζίαο κε ην πξφγξακκα pydra. 

 

Σν σξάξην ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί θαζψο θαη νη εκέξεο εξγαζίαο είλαη 

απηέο ηνπ σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Α.  ήηνη απφ ηηο 7.00 έσο 15.00.  

Η πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δψδεθα κελψλ (12) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή  έσο ηελ ηπρφλ 

παξάηαζε πνπ εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα, ή ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ Ν.4412/2016 ή θαη έσο ηεο απνξξφθεζεο ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο. 

 

ε φηη αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ Ν. 4412/16 άξζξν 75 θαη ηα ζρεηηθά 

παξαξηήκαηα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαηά ειάρηζην επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηα εμήο:  

 

α) Απνδεδεηγκέλε εηήζηα εκπεηξία απαζρφιεζεο ζε αληίζηνηρν θνξέα κε ην ππάξρνλ 

εμεηδηθεπκέλν κεραλνγξαθεκέλν πξφγξακκα PYDRA ην νπνίν  δηαζέηεη ε ΔΕΤΑΑ ε 

νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο  απφ ηνλ 

θνξέα. 

 

πγθεθξηκέλα  νθείιεη λα πξνζθνκίζεη  θαηάζηαζε, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, κε ηα 

νλφκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιήζεη θαζψο θαη βεβαίσζε γηα ην θάζε έλα 

απφ ηα άηνκα απηά πνπ λα απνδεηθλχεη φηη έρεη εξγαζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ζε 

Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. κε ην πξφγξακκα pydra ή παξφκνην κε απηφ πνπ δηαζέηεη ε 

ΔΕΤΑΑ. 

 

 

β) λα έρνπλ πινπνηήζεη θαη’ ειάρηζην κία ζχκβαζε κε ηεο φξνπο ηεο παξνχζαο γηα 

ρξνληθή δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο εληφο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ε νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο απφ 

ηνλ θνξέα.  

  

Ο αλάδνρνο ππνβάιεη θάθειν κε ην πξνηεηλφκελν πξνο ηελ ΔΕΤΑΑ  πξνζσπηθφ. 

Απηφ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη.  

 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ θαηφπηλ 

έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο.  

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν θαη έρνπλ 

παξαιεθζεί νξηζηηθά απφ ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο.  

 



Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Αληίγξαθν ηεο Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο 

Δήισζεο (ΑΠΔ)  ηνπ ΙΚΑ ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα πνπ αθνξά ηνπο 

απαζρνινχκελνπο ζηελ ζχκβαζε ππαιιήινπο ηνπ θαζψο θαη ην ζρεηηθφ βεβαησηηθφ 

έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ .  

 

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Η παξαθνινχζεζε  ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο πνπ ζα νξηζζεί απφ ην Δ/ΔΕΤΑΑ. Η Επηηξνπή ζα 

εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηελ ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 

ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 

337/ηνπ λ. 4412/2016.   

 

Δ.  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 

Γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 

ηελ ΔΕΤΑΑ ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.  

 

Τπνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο) παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.  

 

Τπνρξενχηαη θαη είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο 

ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΔΕΤΑΑ ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο 

πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηελ δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδηθλείνπλ πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηνπο, ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δχλαηαη ε ππεξεζία λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο νκάδαο 

έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, νπφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ην 

αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 

πξνζφλησλ ην νπνίν ζα εθπαηδεπηεί απφ ηνλ απνρσξήζαληα.  

 

ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη ν αλάδνρνο λα ππνβάιεη ζηελ 

Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεκα εγγξάθσο ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε, ψζηε λα πξνεγεζεί ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε απφ ηνλ αλάδνρν ζηα 

αληηθείκελα ινγηζηεξίνπ θαη πξνγξακκάησλ. 

ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ (αζζέλεηα, θ.α.) ν αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη κε άιιν άηνκν πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ 

Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Εάλ δελ είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε  ή  δελ ππάξρεη 

έγθξηζε απφ ηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηφηε γηα φζεο εκέξεο απνπζηάζεη ν 

ππάιιεινο ηφζεο εκέξεο ζα παξαηαζεί ε ζχκβαζε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν.  



Η Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ εθφζνλ απηφ δελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηα 

νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ Α.  

 

Σ. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ  

  

Καζ’  φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο ν 

αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία  ή έγγξαθα πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ  ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

 

- Η ΔΕΤΑΑ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηήλ ηελ 

χκβαζε εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απηφο ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη 

ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο χκβαζεο. 

 

- Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΔΕΤΑΑ θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο 

αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Η δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ 

αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην 

Νφκν. 

 

 

 

--  ΠΠξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Μήλεο) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(επξψ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(επξψ) 

1 

Μεληαία  δαπάλε  γηα  ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο «Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε, 

ππνζηήξημε θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

ινγηζηεξίνπ ζηνλ ρψξν ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Α. 

έηνπο 2022».  

3 12 1.475,00€ 53.100,00€ 

χλνιν Καζαξήο Αμίαο      53.100,00 

Φ.Π.Α. 24 % 12.744,00 

Γεληθφ χλνιν κε ΦΠΑ (επξψ) 65.844,00 

 

 

          Η πληάμαζα                 Η  Πξντζηακέλε Οηθνλνκηθήο  

                                                        Τπεξεζίαο 

 

 

          Αγιαΐα Φχζζα                       Πεξζεθφλε Ισάλλνπ 

  

  



ΕΕΝΝΣΣΤΤΠΠΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ 

ΓΔΤΑΑ ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
γηα ηελ ππεξεζία “Τπεξεζία Λνγηζηεξίνπ ζηνλ ρψξν ηεο ΔΕΤΑΑ” 

 
Τπέξβαζε ησλ ηηκψλ πξνυπνινγηζκνχ  

ζέηνπλ σο "απαξάδεθηε" ηελ πξνζθνξά  

ηοισεία Πποζθέπονηορ Φςζικού Πποζώπος - Δηαιπείαρ - Κοινοππαξιών - Δνώζεων 

Επσλπκία: 

Έδξα (πφιε, νδφο, αξηζκφο, ΣΚ): 

Σειέθσλα: 

Φαμ: 

Ππορ: ηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε  Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Αγξηλίνπ 
 

Αθού έλαβα γνώζη ηος Διαγωνιζμού ηηρ Υπηπεζίαρ, καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ 

Παποσήρ Υπηπεζίαρ, ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και 

σωπίρ επιθύλαξη όλα αςηά και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ Υπηπεζίαρ με ηην ακόλοςθη  ηιμή 

επί ηων ηιμών ηος Τιμολογίος και ηος Πποϋπολογιζμού ηηρ Μελέηηρ. 

 

 

 

Α/

Α 
Πεπιγπαθή 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Μήλεο) Σιμή Μονάδορ (εςπώ) 

Καθαπή Αξία 

(εςπώ) 
(Πνζφηεηα x 

Σηκή) 
    Ολογπάθωρ Απιθμηηικά Απιθμηηικά 

1 

Μεληαία  δαπάλε  γηα  ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

«Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε, 

ππνζηήξημε θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ ινγηζηεξίνπ ζηνλ 

ρψξν ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Α. έηνπο 2022 

».  

3 12 

 

 

 

  

ύνολο Καθαπήρ Αξίαρ  

Φ.Π.Α. (24%)  

Γενικό ύνολο με Φ.Π.Α.  

  ……….….., ……/…../2022 

  Ο Πποζθέπων 

  Τπνγξαθή & θξαγίδα 


