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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων 
εγκαταστάσεων απόληψης ύδατος 
Μακρυνείας 
Προϋπολογισμός: 7.600,00 (πλέον ΦΠΑ) 
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
 

Ι.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΙΙ.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΙΙΙ.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Με την παρούσα μελετάται η ανανέωση επιλεγμένων λειτουργικών στοιχείων στις 

εγκαταστάσεις απόληψης ύδατος στην θέση Δαφνιάς Μακρυνείας, όπου και ευρίσκεται, 

σε πλήρη λειτουργία, το κεντρικό αντλιοστάσιο υδροδότησης του νότιου τομέα ευθύνης 

της ΔΕΥΑΑ. Το αντλιοστάσιο αυτό αποτελεί τον πλέον κρίσιμο αντλητικό σταθμό όλων 

των προσαρτημένων συστημάτων, αφού εξυπηρετεί/υδροδοτεί όλη την περιοχή 

“Μακρυνείας” και “Αρακύνθου” πλην κάποιων εκ’ των ορεινών οικισμών τους, καθώς 

και περιοχές της Δ.Ε. Αγγελοκάστρου (Κλεισορεύματα και Λυσιμαχεία). Βρίσκεται στη 

θέση Εκκλησάκι Ανάληψης (μετά το Δαφνιά +650m). Εντός του αντλιοστασίου είναι 

τοποθετημένα τέσσερα αντλητικά συγκροτήματα επιφανείας τα οποία αναρροφούν από 

δεξαμενή (1η δεξαμενή) όπου συλλέγεται νερό μέσω 4-άρων πλωτών συγκροτημάτων 

υποβρύχιων αντλιών εντός της λίμνης. Τα πλωτά συστήματα καταθλίβουν το νερό στη 

δεξαμενή μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι αντλίες επιφανείας, οι οποίες 

καταθλίβουν σε κοινό συλλέκτη και από εκεί εκκινεί σωλήνωση (σιδηραγωγός) όπου 

εκτείνεται έως την εξωτερική πλευρά του κτηρίου του Α/Σ και συνδέεται σε αγωγό 

Ø300 ελατού χυτοσιδήρου, η κατασκευή του οποίου έγινε πρόσφατα και έλαβε χώρα σε 

όλη την διαδρομή έως τον χώρο του διυλιστηρίου όπου και η απόληξη της κατάθλιψης 

(2η δεξαμενή).  

Από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα ανάρτησης / αιώρησης των 

υποβρύχιων συγκροτημάτων απόληψης ύδατος, έχουν υποστεί μεταβολές. 

Συγκεκριμένα ένα εκ των συγκροτημάτων έχει βλάβη στον ηλεκτρικό κινητήρα (δεν 

τίθεται στο “οn”) ενώ και ένα δεύτερο δεν ανταποκρίνεται ως πρέπει σε ό,τι αφορά την 

τροφοδοσία/κατάθλιψη. Επίσης  τρία συγκροτήματα έχουν μετατοπιστεί υψομετρικά 

αλλά και κατά την έννοια της κατακορύφου, δεδομένου ότι οι συγκρατήσεις (αιώρηση 

μέσω πλωτήρα) έχουν υποστεί φθορές (σπάσιμο  

“κλειδιών” και αλυσίδων) με αποτέλεσμα την αποσύνδεση και την καταβύθιση. Το 

βάθος τοποθέτησης και λειτουργίας των συγκροτημάτων είναι τα 8 μέτρα ενώ το βάθος 

πυθμένα στο σημείο απόληψης (60m από τον γιαλό) είναι περί τα 14 μέτρα. Το 

αποτέλεσμα των μεταβολών (ως αναφέρθηκαν παραπάνω) είναι η αδυναμία πλήρωσης 

της 1ης δεξαμενής και συνεπαγωγικά η αδυναμία τροφοδοσίας ικανών ποσοτήτων 

ύδατος σε όλη την περιοχή Μακρυνείας – Αρακύνθου.  

Για την αποκατάσταση των βλαβών θα πρέπει να απασχοληθεί ειδικό συνεργείο δυτών 

με κατάλληλο εξοπλισμό και υποστήριξη από πλωτό μέσο (μικρό σκάφος με χειριστή) 
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ώστε να ανασυρθούν τα βλαφθέντα στοιχεία αλλά και να επανατοποθετηθούν (αφού 

πρώτα  δοθούν για επισκευή). Η επισκευή ή δεν είναι μέρος της παρούσας μελέτης και 

δεν αφορά σε υποχρέωση του αναδόχου.   Αντίθετα η προμήθεια και η ενσωμάτωση των 

απαιτούμενων ειδικών στοιχείων και για τα τέσσερα υποβρύχια πλωτά συστήματα ώστε 

αυτά να αιωρούνται και να λειτουργούν “καλώς”, με το πέρας των εργασιών, είναι στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου. Οι εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν σε 2 στάδια 

προκειμένου να μεσολαβήσει χρόνος για την αποκατάσταση (ή αλλαγή αν έτσι 

χρειαστεί) των δύο προβληματικών αντλητικών συγκροτημάτων. Θα γίνει η προμήθεια 

3 πλωτήρων, των αλυσίδων (γαλβανιζέ 10mm) και κάθε απαραίτητού στοιχείου για τις 

συναρμογές. 

Σύνθεση κόστους 

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή  Επί μέρους 
Δαπάνη 

[ευρώ] (προ 
ΦΠΑ) 

1 Απασχόληση 
συνεργείου δυτών 
αποτελούμενο από 
δύο δύτες για την 
πλήρη εκτέλεση των 
εργασιών. Χρήση 
κατάλληλου 
εξοπλισμού και 
μηχανισμών. 

Ημέρες (4 
ώρες 

υποβρύχια 
εργασία) 

7 600 4200 

2 Πλωτό μέσω 
υποστήριξης με  
χειριστή (έλεγχος –
μεταφορές – 
ασφάλεια)   

Ημέρες  7 200 1400 

3 Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
απαραίτητου 
εξοπλισμού 
(πλωτήρες, αλυσίδες, 
στοιχεία 
συναρμογών) 

Στοιχείο (ως 
περιγραφή) 

1 2000 2000 

Άθροιση επιμέρους δαπανών (ευρώ) 7600,00 
ΦΠΑ [24%] (ευρώ) 1824,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) 9424,00 
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ΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο  

Η συγγραφή αυτή αφορά στην αναβάθμιση των στοιχείων έτσι όπως αυτά έχουν 

περιγράφει στην τεχνική έκθεση 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

1. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

4782/2021) 

2. Ο Ν.3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 

3. Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Κάθε άλλη σχετική διάταξη 

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Τα Τεχνικά στοιχεία  

β) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

γ) Η Προσφορά 

 

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της αναδοχής 

Η εκτέλεση της αναβάθμισης/ ανανέωσης των επιλεγμένων στοιχείων θα 

πραγματοποιηθεί ως θα οριστεί στην σχετική απόφαση του Φορέα. Επισημαίνεται εδώ 

ότι, τυχόν, δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την συλλογή (εκ των προσφορών) άμεσων και 

ουσιωδών συγκρίσεων (πέραν/εκτός βεβαίως των συγκρίσεων των τιμών), οι οποίες 

δημιουργούνται από τις ειδικότερες απαιτήσεις των (εκ της φύσεως των εργασιών) 

τεχνολογικών υλικών/στοιχείων [των – εκ των πραγμάτων – εγνωσμένης επάρκειας 

βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία παράγονται μαζικά και γενικά διαθέτουν 

απροσδιόριστο αλλά σε κάθε περίπτωση ικανό προσδόκιμο ανταπόκρισης για τους 

σκοπούς που ζητούνται], λαμβάνονται υπόψη προς την κατεύθυνση της υπεροχής της 

ουσίας έναντι της επουσιώδους διαφοροποίησης. 
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Άρθρο 5ο: Σύμβαση 

Ο ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, και αφού του 

κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και 

χρόνο για την υπογραφή συμφωνητικού προσκομίζοντας, και την τυχόν απαιτούμενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 

Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Δεν απαιτείται   

 

Άρθρο 7ο: Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της παραλαβής καλύπτει χρονικό 

διάστημα ενός έτους. 

 

Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης  ή απόρριψης των "υλικών", θα ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 που προβλέπουν τις 

προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου. 

 

Άρθρο 9o: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των παραδοτέων θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την 

παράδοση και αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές.  

 

Άρθρο 10o: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση των δικύκλων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει) 
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β) Κράτηση 0,06%  επί της συνολικής αξίας  (προ φόρων και κρατήσεων ανεξαρτήτως 

ποσού και υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) υπέρ  «Αρχή 

εξέτασης προδικαστικών προσφυγών» (Α.Ε.Π.Π.) [άρθρα 347 & 350 Ν. 4412/2016, 

ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22-3-2017)].  

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (εξάρτηση από την έκδοση της κοινής 

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ, ήτοι συνολικά 3,6%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 11ο: Παραλαβή - Παράδοση 

Διάρκεια σύμβασης: Ο συνολικός συμβατικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης 

ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης με 

αιτιολογημένο αίτημα. Την παράταση (και κάθε τυχόν επόμενη) θα εγκρίνει με απόφασή 

του αρμόδιος εκπρόσωπος του Αναθέτοντος Φορέα.  

Η παραλαβή θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου ο οποίος είναι 

υποχρεωμένος να επιδείξει κάθε στοιχείο που αφορά στις υποχρεώσεις του. Εφόσον δεν 

ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή με όλους 

τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με μακροσκοπικό έλεγχο, μετρήσεις των βασικών διαστάσεων και λεπτομερή 

αντιστοίχιση των ζητουμένων με τα παραδοτέα.  

β) Με πρακτική δοκιμασία 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του 

παραλαμβανόμενου είδους.  

Τόπος παραλαβής ορίζεται το σημείο εγκαθίδρυσης των στοιχείων έτσι όπως αυτό 

περιεγράφηκε στην τεχνική έκθεση.  
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ΑΡΘΡΟ 12ο  Τιμές Τιμολογίου 

Η συνολική τιμή  αφορά την τέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης όπως αυτή έχει περιγραφεί. Η τιμή (ως και οι τιμές προσφοράς) περιλαμβάνει 

(περιλαμβάνουν) όλα τα έξοδα την ολοκλήρωση της σύμβασης  σύμφωνα με την 

Τεχνική Έκθεση.  

 

V. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Ακολουθεί το έντυπο οικονομικής προσφοράς._ 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       07/02/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        
   

ΦΑΒΒΑΣ ΘΩΜΑΣ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
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ΔΕΥΑΑ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

για την "Ανανέωση λειτουργικών στοιχείων εγκαταστάσεων 
απόληψης ύδατος Μακρυνείας" ως περιγράφεται στα συμβατικά 

τεύχη 

 
Υπέρβαση των τιμών προϋπολογισμού  
θέτουν ως "απαράδεκτη" την προσφορά  

Στοιχεία Προσφέροντος Φυσικού Προσώπου - Εταιρείας - Κοινοπραξιών - Ενώσεων 
 
Επωνυμία: 
 
Έδρα (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ): 
 
Τηλέφωνα: 
 
Φαξ: 
Προς: τη Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου 
 

Αφού έλαβα γνώση της μελέτης της Υπηρεσίας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της 
σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και 
χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της αναδοχής με την ακόλουθη  
τιμή. 

 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα  Ποσότητα  Τιμή Μονάδος (ευρώ) 

Καθαρή Αξία 
(ευρώ) 

(Ποσότητα x 
Τιμή) 

    Ολογράφως Αριθμητικά Αριθμητικά 

1 

[Άρθρο 1ο]  
Συνολική δαπάνη  για  
την εκτέλεση της 
σύμβασης "Ανανέωση 
λειτουργικών 
στοιχείων 
εγκαταστάσεων 
απόληψης ύδατος 
Μακρυνείας" ως 
περιγράφεται στα 
συμβατικά τεύχη 

Δράση 1 
 
 
 

  

Σύνολο Καθαρής Αξίας  

Φ.Π.Α. (24%)  

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α.  

 
 
 

 
 

  ……….….., ……/…../201 
  Ο Προσφέρων 
  Υπογραφή & Σφραγίδα 
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