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1. ΣΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 
 
Γενικά ςτοιχεία 

Η παροφςα μελζτθ ςυντάςςεται από τθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ 
Αποχζτευςθσ  Αγρινίου με ςκοπό τθν προμικεια προεκτυπωμζνων εντφπων και 
φακζλων για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ.  

υγκεκριμζνα θ προμικεια αφορά  τα προεκτυπωμζνα ζντυπα και τουσ φακζλουσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αποςτολι των λογαριαςμϊν φδρευςθσ   τα 
εκτυπωμζνα ζντυπα/μπλοκ τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και τθν προμικεια 
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ μεγζκουσ Α4.  

Η προμικεια, κα πραγματοποιθκεί από το ελεφκερο εμπόριο και ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ που προβλζπονται ςτον N. 4412/2016 και των λοιπϊν ιςχυουςϊν 
διατάξεων.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφαλι και 
απρόςκοπτθ μεταφορά και παράδοςθ των παραπάνω ειδϊν. Σα ζξοδα μεταφοράσ 
ςτθν ζδρα τθσ ΔΕΤΑΑ βαρφνουν τον ανάδοχο. Σα είδθ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα 
χαρακτθριςτικά τουσ και οι απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ, αναφζρονται αναλυτικά ςτθν 
Σεχνικι Περιγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ. Η αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Α. ζχει  το δικαίωμα να ελζγξει τα είδθ ωσ προσ τα ποιοτικά τουσ 
χαρακτθριςτικά. Μθ ςυμμόρφωςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ 
με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ να μθν παραλάβει το προϊόν και να 
προβεί ςε δικζσ τθσ ενζργειεσ. 

Η δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των είκοςι ζξι χιλιάδων 
τετρακοςίων ςαράντα τεςςάρων ευρϊ (26.444,00€) πλζον Χ.Π.Α. 24% ιτοι θ 
ςυνολικι δαπάνθ κα ανζλκει ςε τριάντα δυο χιλιάδεσ επτακόςια ενενιντα ευρϊ και 
πενιντα ζξι λεπτϊν (32.790,56€).  

Η εν λόγω προμικεια ζχει εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό των ετϊν 2022 & 2023 με 
Κ.Α. εξόδων  64.07.00 

 

Προζκομιζόμενα δικαιολογηηικά.  

 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, υποχρεοφνται επί ποινι ακυρότθτασ και 
απαράδεκτου τθσ ςυμμετοχισ να κατακζςουν τα παρακάτω ζγγραφα: 
α) Υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου (με γνήςιο υπογραφήσ ή μέςω του 
gov.gr) με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ μελζτθσ  και 
τουσ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, και, ότι δφνανται να εκτελζςουν τθν 
προμικεια που ηθτείται με τουσ όρουσ που τίκενται. 
β) Φορολογικι ενθμερότθτα,  αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016), [Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα 



Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου], εφόςον πρόκειται 

για  νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου..  

γ) το ςυνθμμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ κλειςμζνο ςε ξεχωριςτό  

ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά για τθν προμικεια 

προεκτυπωμζνων εντφπων και φακζλων για τθν Δ.Ε.Τ.Α.  Αγρινίου».  

 

Σα ανωτζρω α, β και γ  δικαιολογθτικά κα τοποκετθκοφν ςε φάκελο και κα ςταλοφν 

ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Αγρινίου Δ. Βότςθ 7, Αγρίνιο 30131 ςτον 2ο 

όροφο (πρωτόκολλο) ςε ςφραγιςμζνο φάκελο που κα αναφζρει ¨Τποβολι 

Προςφοράσ για τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία τθσ «Προμικειασ προεκτυπωμζνων 

εντφπων και φακζλων για τθν ΔΕΤΑ Αγρινίου».¨  

ο μικρότεροσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ Οικονομικισ προςφοράσ κα εμπεριζχεται 

ςτον μεγαλφτερο, (ςυνολικά ζνασ φάκελοσ).  

 
2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ προμικεια πρεκτυπωμζνων εντφπων και 
φακζλων για τθν  Δ.Ε.Τ.Α.  Αγρινίου. 

Οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα προσ προμικεια είδθ 
εκτιμικθκαν κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να καλφπτουν τισ αντίςτοιχεσ ανάγκεσ. Ο 
προχπολογιςμόσ ςυντάχκθκε μετά από ζρευνα που ζκανε το τμιμα Προμθκειϊν ςτισ 
τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου ςε αντίςτοιχα είδθ, χωρίσ ςε καμία περίπτωςθ να 
υπερβαίνουν το προςικον μζτρο, ενϊ ελιφκθςαν υπόψθ οι αντίςτοιχεσ τιμζσ των 
προςφορϊν του προθγοφμενου ζτουσ.  

Σα ζντυπα βρίςκονται ςτα κεντρικά γραφεία τθσ ΔΕΤΑΑ Δ. Βότςθ 7 ςτον δεφτερο 
όροφο, γραφείο προμθκειϊν και ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να τα προμθκευτεί, επί 
ποινή αποκλειςμοφ από τθν υπθρεςία. Σα ζντυπα πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ 
και να ζχουν τα  χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ. 

 Ζντυπα & φάκελοι λογαριαςμών φδρευςησ  

Σο ζντυπο λογαριαςμοφ φδρευςησ αφοφ εκτυπωκεί ςε εκτυπωτι διπλϊνεται και 
φακελϊνεται ςε μθχανι εμφακζλωςθσ. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να επιςκεφκεί 
τθν υπθρεςία και να ζχει οπτικι επαφι με τθν μθχανι εμφακζλωςθσ κατόπιν 
τθλεφωνικοφ ραντεβοφ.  Οι διαςτάςεισ του εντφπου του λογαριαςμοφ φδρευςθσ  
και θ ποιότθτα του χαρτιοφ ζχει μεγάλθ ςθμαςία γιατί θ παραμικρι αςτοχία 
δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθν μθχανι εμφακζλωςθσ και βλάβθ.  Σο ζντυπο ζχει  
οριηόντια εγκοπι, και είναι δίχρωμο με εκτφπωςθ  και ςτισ δφο πλευρζσ.  κα πρζπει 
να είναι ςυμβατό με το  πρόγραμμα τθσ υπθρεςίασ (πρόγραμμα τθσ εταιρείασ 



pydra), ϊςτε οι εκτυπϊςεισ των δεδομζνων επί του εντφπου να αποτυπϊνονται ςτισ 
κατάλλθλεσ κζςεισ και τα δεδομζνα να είναι εμφανι και κατανοθτά. Η προμήθεια 
του εντφπου θα γίνεται τμηματικά και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τησ υπηρεςίασ το 
ίδιο και η τιμολόγηςή του.  
Οι αυτοκόλλητοι φάκελοι για τουσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ τοποκετοφνται επίςθσ 
ςτθν μθχανι εμφακζλωςθσ,  είναι επίςθσ εκτυπωμζνοι με δεξί  παράκυρο, (με 
διαφανι κυρίδα) λευκοφ χϊματοσ με μονόχρωμθ εκτφπωςθ. Η προμήθεια των 
φακζλων θα γίνεται τμηματικά και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τησ υπηρεςίασ το ίδιο 
και η τιμολόγηςή του.   
 
Οι προδιαγραφζσ των φακζλων για το ςφςτημα εμφακζλωςησ (δφο ςελίδεσ) 
βρίςκονται  ςυνημμζνεσ ςτα δείγματα των εντφπων που καλείςτε να παραλάβετε 
επί ποινή αποκλειςμοφ από την υπηρεςία κατόπιν τηλεφωνικοφ ραντεβοφ .    
 

Λοιπά ζντυπα υπηρεςίασ. Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να λάβουν γνϊςθ των 

ηθτοφμενων εντφπων ςτο τμιμα Προμθκειϊν όπου υπάρχουν ςχετικά δείγματα. 

 μπλοκ για τθν διακίνθςθ του πρωτοκόλλου εκατό (100) φφλλων μονόχρωμο.   

 μπλοκ διατακτικϊν για τθν ζγκριςθ προμθκειϊν τθσ υπθρεςίασ ςε τρεισ ςειρζσ 
Α, Β, και Γ και με αρίκμθςθ ξεχωριςτι για κάκε ςειρά,  διπλότυπο λευκό 
κίτρινο,  καρμπονιηζ με μονόχρωμθ εκτφπωςθ.  

 μπλοκ ζγκριςθσ θμεριςιων εργαςιϊν για τον ζλεγχο των μιςκωμζνων 
οχθμάτων τθσ ΔΕΤΑΑ, μονόχρωμο διπλότυπο λευκό κίτρινο καρμπονιηζ με 
αρίκμθςθ.  

 μπλοκ εντολι προσ το ςυνεργείο για επιδιορκϊςεισ ηθμιϊν από ςυνεργείο 
διπλότυπο λευκό κίτρινο, καρμπονιηζ, μονόχρωμο.   

 μπλοκ άδειασ εξόδου προςωπικοφ από τθν υπθρεςία  διπλότυπο καρμπονιηζ, 
μονόχρωμο 

 μθχανογραφικό ζντυπο «εντολι προσ τθν βάρδια» μονόχρωμο με κάκετθ 
διάτρθςθ 

 φάκελοι με δεξί παράκυρο (διαφανι κυρίδα) κλείςιμο με αυτοκόλλθτο και 
εκτυπωμζνοι με τα ςτοιχεία τθσ ΔΕΤΑΑ ςε ςυςκευαςία των πεντακοςίων (500) 
τεμαχίων. 

 χαρτί φωτοαντιγραφικό μεγζκουσ Α4 λευκό ογδόντα (80) γραμμαρίων ςε 
ςυςκευαςία 500 φφλλων μζςα ςε κιβϊτιο πζντε (5) ςυςκευαςιϊν.   



 
 
 
 
 
 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ – ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 

Σύμθωνα με ηον Κανονιζμό 213/2008 ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ, πεπί κοινού 

λεξιλογίος για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ (CPV) η ανωηέπω ππομήθεια 

ηαξινομείηαι με CPV 22820000-4.   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

α/α Είδοσ 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Ποςότητα 

Ενδεικτική 
Σιμή 

ΔΑΠΑΝΗ 

CPV   22820000-4 με τίτλο "Ζντυπα"  

1 
ζντυπα λογαριαςμϊν φδρευςθσ για μθχανι 
εμφακζλωςθσ  χιλιάδα 250 21,00 € 5.250,00 € 

2 
ζντυπα επανεκτφπωςθσ λογαριαςμϊν 
φδρευςθσ χιλιάδα 50 27,00€ 1.350,00€ 

3 φάκελοι ειδικοί για μθχανι εμφακζλωςθσ χιλιάδα 300 29,00 € 8.700,00 € 

4 μπλοκ για τθν διακίνθςθ του πρωτοκόλλου τεμάχια 60 3,00 € 180,00 € 

5 
μπλοκ διατακτικϊν για τθν ζγκριςθ 
προμθκειϊν 

τεμάχια 
60 3,00 € 180,00 € 

6 μπλοκ ζγκριςθσ θμεριςιων εργαςιϊν τεμάχια 100 3,00 € 300,00 € 

7 μπλοκ εντολι προσ το ςυνεργείο τεμάχια 20 3,00 € 60,00 € 

8 μπλοκ άδειασ εξόδου προςωπικοφ τεμάχια 8 4,00 € 32,00 € 

9 
μθχανογραφικό ζντυπο «εντολι προσ τθν 
βάρδια» 

χιλιάδα  
4 

0,048€ ι 
48€/χιλιάδα 192,00 € 

10 
φάκελοι με δεξί παράκυρο (διαφανι κυρίδα) χιλιάδα 

 
5 40,00 € 200,00 € 

11 
χαρτί φωτοαντιγραφικό μεγζκουσ Α4 

Δεςμίδα των 
500 φφλλων  

2.000 
δεςμίδεσ        5,00 € 10.000,00 € 

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 26.444,00 €   

   ΦΠΑ 24% 6.346,56€ 

   ΤΝΟΛΟ  32.790,56€ 
 
 
 
 
 
 
 



4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειασ. 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 
προεκτυπωμζνων εντφπων και φακζλων για τθν Δ.Ε.Τ.Α.  Αγρινίου. Προςφορζσ κα 
υποβάλλονται για το ςφνολο των προσ προμικεια εντφπων και όχι για μζροσ αυτϊν. 
Απαραίτητη προχπόθεςη ςυμμετοχήσ είναι θ λιψθ των εντφπων (δειγμάτων) από 
τθν ΔΕΤΑΑ  επί τθσ οδοφ Δ. Βότςθ 7, Αγρίνιο 2οσ όροφοσ τθλ. 26410-45332 εςωτ. 
*104 Αγλαΐα Χφςςα, ΜΟΝΟ κατόπιν τθλεφωνικοφ ραντεβοφ.  
 
Άρθρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από τισ παρακάτω διατάξεισ : 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 

147/τ.Α’/8.8.2016)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Σου Ν.3852/2010 (Χ.Ε.Κ. 87/τ.Αϋ/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Σου N. 3861/2010 (Χ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 

διατάξεισ». 

4. Σου Π.Δ. 80/2016 (ΧΕΚ 145/τ.Αϋ/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ» 

5. Σου άρκρου 11 του Ν. 4013/2011 (Χ.Ε.Κ. 204/τ.Αϋ/15.9.2011) «Σφςταςθ ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 6 του άρκρου 58 του Ν. 

4155/2013 (ΧΕΚ 120/29.5.2013) «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ».  

6. Σο άρκρο 337 του Νόμου 4412/2016 για δικαίωμα παράταςθσ με αφξθςθ 

φυςικοφ – οικονομικοφ αντικειμζνου.  

7. Σισ λοιπζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 
Άρθρο 3ο : υμβατικά ςτοιχεία. 

Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ είναι : 
1. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ -Περιγραφζσ 
2. υγγραφι Τποχρεϊςεων 
3. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ- Προδιαγραφζσ 
4. Σεχνικι Ζκκεςθ 

 

 



Άρθρο 4ο : φμβαςη. 

Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ , εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ ςτο ΚΗΜΔΗ και δίνεται θ δυνατότθτα 
να παρατακεί για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν.  
 
Άρθρο 5ο : Πλημμελήσ καταςκευή. 

Εάν θ καταςκευι των υπό προμικεια ειδϊν δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι εμφανίηει ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
αποκαταςτιςει ι να βελτιϊςει αυτζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
Άρθρο 6ο : Ποινικζσ ρήτρεσ – Ζκπτωςη του Αναδόχου. 

Αν ο ανάδοχοσ παραβιάςει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, 
επιβάλλονται ςε βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον εργοδότθ 
το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Η ΔΕΤΑΑ μπορεί να μεταβάλει τισ 
ποςότθτεσ των ειδϊν ι και να μθν πραγματοποιιςει τθν προμικεια κάποιων εξ 
αυτϊν ςτο μζτρο που δεν επθρεάηεται θ ςυμβατικι αξία.   
 
Άρθρο 7ο : Φόροι, τζλη, κρατήςεισ. 
το ποςό τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί κράτθςθ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ςε ποςοςτό 0,07%, κακϊσ και κράτθςθ 
υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ποςοςτό 0,06% ςφμφωνα με 
τον Ν. 4412/2016. Η παρακράτθςθ των ποςϊν αυτϊν κα πραγματοποιθκεί κατά τθν 
προςκόμιςθ του πρϊτου παραςτατικοφ του αναδόχου.   
 
Άρθρο 8ο : Παραλαβή. 

Η παραλαβι διενεργείται από τθν επιτροπι που ζχει οριςτεί ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. Σα ζξοδα μεταφοράσ των εντφπων 
προσ τθν υπθρεςία βαρφνουν τον ανάδοχο.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν διενεργείται ποιοτικόσ 
και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο 
προμθκευτισ. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν 
αντικατάςταςθ των ειδϊν ι τθν τζλεια απόρριψι τουσ. 

 
Άρθρο 9ο : Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ.      

 

 

 



Άρθρο 10ο : Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ. 

φμφωνα με το Άρκρο 21 του Ν.4782/2021 θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ που 
απαιτείται αφορά το ποςό των 1.058,00€ (4% επί του προχπολογιςμοφ τθσ 
μελζτθσ).    
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