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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια 246.000 m3 πόςιμου νεροφ, το οποίο κα παράγεται από  

μονάδα/εσ αφαλάτωςθσ καλάςςιου φδατοσ, δυνατότθτασ ελάχιςτθσ παραγωγισ 2500 m3/ημζρα 

πόςιμουνεροφ, για το διάςτθμα από 25/06/2018 ζωσ και 25/10/2018 και κατά μζγιςτο ζωσ και 

21/11/2018, με εγκατάςταςθ ςτο εργοςτάςιο αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑ Μυκόνου ςτθν κζςθ Κόρφοσ, 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ , με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των 

αναγκϊν φδρευςθσ του Διμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τθ κερινι τουριςτικι περίοδο.Η παραγωγι 

του πόςιμου νεροφ, κα πραγματοποιείται με τθν μζκοδο τθσ Αντίςτροφησ Πςμωςησ (R.O.) και το 

παραγόμενο νερό κα οδθγείται ςτθν υφιςτάμενθ δεξαμενι πόςιμου νεροφ του εργοςταςίου αφαλάτωςθσ 

του Κόρφου, από όπου με μζριμνα τθσ ΔΕΥΑΜ κα διοχετεφεται ςτο υδρευτικό δίκτυο και τισ δεξαμενζσ 

φορτίου. 

Η παραγωγι των 2500 κ.μ./24ωρο κα είναι θ ελάχιςτθ θμεριςια (24ϊρθ) παραγόμενθ ποςότθτα. Το 

παραγόμενο νερό κα είναι απολφτωσ κατάλλθλο για πόςιμο, ςφμφωνα με τθνιςχφουςα υγειονομικι 

διάταξθ του Ελλθνικοφ κράτουσ, δθλαδι με τθν 98/83 οδθγία τουΣυμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων τθσ 3–11–1998 , όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτοΦ.Ε.Κ. 892 τεφχοσ 2, τθσ 11-7-2001 και 

τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ Αρικ.ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και γενικότερα των 

διατάξεων που ιςχφουντθ χρονικι περίοδο παραλαβισ του νεροφ. 

Η Μφκονοσ αντιμετωπίηει ζντονθ λειψυδρία εν όψει και των αυξθμζνων αναγκϊν τθσ τουριςτικισ 

περιόδου, λόγω παρατεταμζνθσ ανομβρίασ. Με βάςθ τα ςτοιχεία του Μετεωρολογικοφ ςτακμοφ 

Ερμοφπολθσ που δθμοςιοποιικθκαν πρόςφατα θ φετινι ανομβρία είναι πρωτοφανισ ςτθν Σφρο και ςτισ 

κεντρικζσ Κυκλάδεσ, όπωσ και ςτθ μεγάλθ πλειοψθφία των νθςιϊν του Νοτίου Αιγαίου. Τα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία αποδεικνφουν ότι ο φετινόσ χειμϊνασ χαρακτθρίηεται ωσ ο πλζον άνυδροσ τθσ τελευταίασ 

δεκαετίασ. Οι βροχοπτϊςεισ του 2018 αποτελοφν ςπάνιο φαινόμενο και θ ποςότθτα νεροφ που ζχει πζςει 

το πρϊτο τετράμθνο (Ιανουάριοσ – Απρίλιοσ) του 2018  είναι θ μικρότερθ από κάκε άλλο χειμϊνα. 

Ενδεικτικά, θ ςυγκομιδι από το νερό των βροχϊν ςτθν Ερμοφπολθ ζπεςε – για πρϊτθ φορά – κάτω από το 

όριο των 100 χιλιοςτϊν καιπεριορίςτθκε ςτα 99,6 χιλιοςτά. Ρρόκειται για αρνθτικό ρεκόρ, τουλάχιςτον τθσ 

τελευταίασ δεκαετίασ, κακϊσ από τα τθροφμενα ςτοιχεία προκφπτει ότι  θ φετινι περίοδοσ είναι μακράν θ 

χειρότερθ και θ πλζον άνυδρθ, με τα χιλιοςτά βροχισ να είναι λιγότερα από το 50% του μζςου όρου τθσ 

δεκαετίασ.  

Επόμενο είναι τα αποκζματα νεροφ, επιφανειακά και υπόγεια, να ζχουν μειωκεί ςε μεγάλο βακμό, με 

αποτζλεςμα οι ςτάκμεσ ςτα δφο φράγματα τθσ Μυκόνου να είναι ςε εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα και το 





νθςί να βρίςκεται αντιμζτωπο με τον άμεςο κίνδυνο τθσ λειψυδρίασ. Συγκεκριμζνα τα αποκζματα ςτα 

δφο φράγματα φτάνουν ςε ςφνολο τα 800.000 κυβικά, 400.000 κυβικά ςτο Μαράκι και άλλεσ 

400.000 κυβικά ςτο φράγμα τθσ Άνω Μεράσ. Από αυτά απολιψιμα με τισ υπάρχουςεσ 

υποδομζσ είναι περίπου τα μιςά, δθλαδι από 200.000 κυβικά περίπου ανά φράγμα. Πςον 

αφορά τθν Άνω Μερά, θ ποςότθτα αυτι αναμζνεται να επαρκζςει οριακά για τισ ανάγκεσ του 

εκεί τοπικοφ υδρευτικοφ δικτφου.  

Ππωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία παραγωγισ και διφλιςθσ νεροφ από τισ τζςςερισ παραγωγικζσ 

εγκαταςτάςεισ του νθςιοφ, που αναφζρονται ςτο ςχετικό υπόμνθμα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ ΔΕΥΑΜ, 

το οποίο περιζχεται ςτθν απόφαςθ με αρικμό 18/2018 του ΔΣ τθσ ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, από το διυλιςτιριο τθσ 

Αγ. Σοφίασ κατά τουσ μινεσ Μάιο ζωσ και Οκτϊβριο του ζτουσ 2017 παριχκθςαν 546.520 κυβικά μζτρα 

πόςιμου νεροφ. Υπάρχει επομζνωσ ζνα ζλλειμμα ςτο υδρευτικό ιςοηφγιο 346.000 κμ περίπου. 

Στισ ενζργειεσ που ζχει προχωριςει θ ΔΕΥΑΜ, για να αντιμετωπίςει τθν κατάςταςθ αυτι, 

ανάμεςα ςε άλλα περιλαμβάνονται ζργα επιςκευϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί, των 

μονάδων αφαλάτωςθσ που λειτουργοφν ςτο νθςί, για να βρίςκονται ςε πλιρθ λειτουργία 

διαρκϊσ και από αυτά αναμζνεται να καλυφκεί μζροσ του ελλείμματοσ με τθν πρόςκετθ 

παραγωγι 100.000 κμ νεροφ ςτο διάςτθμα Μαΐου – Οκτωβρίου. Από τθν λειτουργία ςε πλιρθ 

δυναμικότθτα των αφαλατϊςεων κα καλυφκεί επίςθσ και θ πρόςκετθ ηιτθςθ που κα προζλκει από τθν 

αναμενόμενθ αυξθμζνθ τουριςτικι κίνθςθ, ςυγκριτικά με τθν περαςμζνθ χρονιά.  

Στισ ενζργειεσ τθσ ΔΕΥΑΜ επίςθσ περιλαμβάνονται και οι διαδικαςίεσ για τθν αδειοδότθςθ 

δφο νζων αφαλατϊςεων, που ενϊ είχαν ξεκινιςει από τον Ιανουάριο 2016, μόλισ  πρόςφατα 

ολοκλθρϊκθκαν και ιδθ ζχουν δθμοπρατθκεί, όμωσ εξαιτίασ των χρονοβόρων διαδικαςιϊν και 

του απαιτοφμενου χρόνου για τθν καταςκευι και εγκατάςταςι τουσ, δεν κα ειςφζρουν ςτισ 

ανάγκεσ πριν το τζλοσ του ζτουσ. 

Μετά και τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ  ζχει προχωριςει θ ΔΕΥΑΜ για να αντιμετωπίςει τθν 

διαμορφωκείςα λειψυδρία, απομζνει και απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του υδρευτικοφ ιςοηυγίου με 

αγορά πόςιμου νεροφ, το οποίο κα προζρχεται υποχρεωτικά από αφαλάτωςθ, κακϊσ θ Μφκονοσ 

ςτερείται άλλων πθγϊν τροφοδότθςθσ φρζςκου νεροφ. Είναι απαραίτθτθ θ ζναρξθ παραγωγισ και 

παράδοςθσ πόςιμου νεροφ το αργότερο ςτισ 25 Ιουνίου, ϊςτε με τθν κατακόρυφθ αφξθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ που επζρχεται τον Ιοφλιο, οι δεξαμενζσ πόςιμου νεροφ τθσ ΔΕΥΑΜ να είναι γεμάτεσ, ϊςτε 

να εξιςορροποφν τθν διαφορά των ποςοτιτων τθσ παραγωγισ με αυτζσ τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ. Η 

παράδοςθ του νεροφ κα πρζπει να γίνει για το διάςτθμα από 25/06/2018 ζωσ και 25/10/2018, δθλαδι για 

123 θμζρεσ και για μζςθ θμεριςια ποςότθτα 2000 κμ, δθλαδι θ ςυνολικι ποςότθτα του πόςιμου νεροφ 

που κα αγοραςτεί είναι 246.000 κμ, όςθ ποςότθτα λείπει από το υδρευτικό ιςοηφγιο. Ραράλλθλα θ 

μζγιςτθ θμεριςια ηιτθςθ αιχμισ και επομζνωσ και θ απαίτθςθ για αντίςτοιχθ παραγωγι, είναι 2500 κμ / 

θμζρα, ποςότθτα που μπορεί να διοχετευκεί ςτο υδρευτικό δίκτυο με τα υπάρχοντα μζςα. 

Αντικείμενο επομζνωσ τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ςυνολικισ ποςότθτασ 246.000 m3 πόςιμου νεροφ, 

το οποίο κα παράγεται από  μονάδα/εσ αφαλάτωςθσ καλάςςιου φδατοσ, δυνατότθτασ ελάχιςτθσ 

παραγωγισ 2500 m3/ημζρα πόςιμουνεροφ, για το διάςτθμα από 25/06/2018 ζωσ και 25/10/2018 και κατά 

μζγιςτο ζωσ και 21/11/2018, με εγκατάςταςθ ςτο εργοςτάςιο αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑ Μυκόνου ςτθν κζςθ 

Κόρφοσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ , με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ 





των αναγκϊν φδρευςθσ του Διμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τθ κερινι τουριςτικι περίοδο. Σε 

περίπτωςθ που από αντικειμενικοφσ λόγουσ διαφοροποιθκεί θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παράδοςθσ 

νεροφ, οι παραπάνω θμερομθνίεσ μετατίκενται αναλόγωσ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 41110000-3 και ςυμπλθρωματικά CPV 42912340-7. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό προμικεια ποςότθτασ νεροφ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 619.231,20 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 499.380,00 ΦΡΑ : 119.851,20) και κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ  πόρουσ 

τθσ ΔΕΥΑΜ, κα βαρφνει τον Κ.Α. 24.00 του προχπολογιςμοφ  του οικονομικοφ ζτουσ 2018 τθσ ΔΕΥΑΜ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 160 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ . 

Η μελζτθ ςυντάχκθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΜ και προβλζπει τθν δθμοπράτθςθ τθσ 

προμικειασ με θλεκτρονικό διαγωνιςμό που κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 και 

του άρκρου 264 του ν. 4412/16 και θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).Γίνεται χριςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ 

για λόγουσ επείγουςασ ανάγκθσ και επιλζγεται  θ ελάχιςτθ προκεςμία του άρκρου 264, παρ. 3, που δεν 

είναι μικρότερθ των 15 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει τθσ τιμισ ανά κυβικό μζτρο παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 

Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωστου ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΙΚΗ 

ΔΑΡΑΝΗ 

Ρρομικεια πόςιμου νεροφ ελάχιςτθσ 

ποςότθτασ 2500 κυβικϊν μζτρων ανά 

θμζρα, μζςω εγκατάςταςθσ μονάδασ 

αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ, για 

παραγωγι ποςίμου νεροφ, για το 

διάςτθμα 25/06/2018 ζωσ και 

21/11/2018 (ι αντίςτοιχο), με 

εγκατάςταςθ ςτο εργοςτάςιο 

αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑ Μυκόνου, κζςθ 

Κόρφοσ. 

Κυβικά 

μζτρα 

246.000 € 2,03 € 499.380,00 

ΑΘΟΙΣΜΑ     € 499.380,00 

Φ.Ρ.Α  24%     € 119.851,20 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ     € 619.231,20 

 

ΜΥΚΟΝΟΣ, ΜΑΙΟΣ 2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 

 

Κων/νοσ  Ι. Κουνάνθσ 

Μθχ/γοσΜθχ/κόσ  Ε.Μ.Ρ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1. Γενικά. 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια 246.000 m3 πόςιμου νεροφ, το οποίο κα παράγεται από  

μονάδα/εσ αφαλάτωςθσ καλάςςιου φδατοσ, δυνατότθτασ ελάχιςτθσ παραγωγισ 2500 m3/ημζρα 

πόςιμουνεροφ, για το διάςτθμα από 25/06/2018 ζωσ και 25/10/2018 και κατά μζγιςτο ζωσ και 

21/11/2018, με εγκατάςταςθ ςτο εργοςτάςιο αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑ Μυκόνου ςτθν κζςθ Κόρφοσ, 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ , με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των 

αναγκϊν φδρευςθσ του Διμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τθ κερινι τουριςτικι περίοδο.Η παραγωγι 

του πόςιμου νεροφ, κα πραγματοποιείται με τθν μζκοδο τθσ Αντίςτροφησ Πςμωςησ (R.O.) και το 

παραγόμενο νερό κα οδθγείται ςτθν υφιςτάμενθ δεξαμενι πόςιμου νεροφ του εργοςταςίου αφαλάτωςθσ 

του Κόρφου, από όπου με μζριμνα τθσ ΔΕΥΑΜ κα διοχετεφεται ςτο υδρευτικό δίκτυο και τισ δεξαμενζσ 

φορτίου. 

Η παραγωγι των 2500 κ.μ./24ωρο κα είναι θ ελάχιςτθ θμεριςια (24ϊρθ) παραγόμενθ ποςότθτα. Το 

παραγόμενο νερό κα είναι απολφτωσ κατάλλθλο για πόςιμο, ςφμφωνα με τθνιςχφουςα υγειονομικι 

διάταξθ του Ελλθνικοφ κράτουσ, δθλαδι με τθν 98/83 οδθγία τουΣυμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων τθσ 3–11–1998 , όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτοΦ.Ε.Κ. 892 τεφχοσ 2, τθσ 11-7-2001 και 

τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ Αρικ.ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και γενικότερα των 

διατάξεων που ιςχφουντθ χρονικι περίοδο παραλαβισ του νεροφ. 

Αντικείμενο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, είναι ο προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων τθσ ΔΕΥΑΜ, οι οποίεσ 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον κάκε προμθκευτι. 

Ο προμθκευτισ κα παρουςιάςει ςε ςυνοπτικι τεχνικι ζκκεςθ τθν μονάδα αφαλάτωςθσ που κα 

χρθςιμοποιιςει για τθν παραγωγι του νεροφ που κα προμθκεφςει ςτθν ΔΕΥΑΜ, παρακζτοντασ τα επί 

μζρουσ μθχανιματα, τα μεγζκθ τουσ, ςυνοπτικά τεχνικά ςτοιχεία και τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ιςχφ 

λειτουργίασ, παροχζσ, υλικά καταςκευισ, παραμζτρουσ λειτουργίασ κλπ.  

Η χρθςιμοποιοφμενθ μονάδα αφαλάτωςθσ κα φζρει κάκε απαραίτθτθ διάταξθ και αυτοματιςμό, ϊςτε να 

πραγματοποιεί αυτόνομα όλο τον κφκλο επεξεργαςίασ, δθλαδι υδρολθψία καλαςςινοφ νεροφ (αντλίεσ), 

προκατεργαςία (φίλτρα), αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ, μεμβράνεσ αφαλάτωςθσ (αντίςτροφθ όςμωςθ), 

μετακατεργαςία, διοχζτευςθ του παραγόμενου νεροφ ςτθ δεξαμενι.  

Η μονάδα αφαλάτωςθσ με ευκφνθ και επιβάρυνςθ του προμθκευτι κα εγκαταςτακεί ςε κατάλλθλα 

διαμορφωμζνο από τον ίδιο χϊρο, ςτον προαφλιο χϊρο του εργοςταςίου Κόρφου. Ο προμθκευτισ κα 





μεριμνιςει για τθν κατάλλθλθ ζδραςθ των κοντζινερ και των λοιπϊν μθχανθμάτων που κα προςκομίςει, 

τθν κατάλλθλθ ςφνδεςθ του ςθμείου αναρρόφθςθσ καλαςςινοφ νεροφ (υπάρχουςα υδρολθψία, 

υποκαλάςςιοσ αγωγόσ) και του ςθμείου αποχζτευςθσ τθσ άλμθσ, τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν παροχισ 

του καλαςςινοφ νεροφ, του πόςιμου νεροφ, και τθσ απόρριψθσ τθσ άλμθσ. Η ΔΕΥΑ κα εξαςφαλίςει τθν 

παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 400 V ςτον χϊρο του υποςτακμοφ.  

 

2. Ροςότητα παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ςυνολικισ ποςότθτασ 246.000 m3 πόςιμου νεροφ, το οποίο 

κα παράγεται από  μονάδα/εσ αφαλάτωςθσ καλάςςιου φδατοσ, δυνατότθτασ ελάχιςτθσ παραγωγισ 2500 

m3/ημζρα πόςιμουνεροφ, για το διάςτθμα από 25/06/2018 ζωσ και 25/10/2018 και κατά μζγιςτο ζωσ και 

21/11/2018, με εγκατάςταςθ ςτο εργοςτάςιο αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑ Μυκόνου ςτθν κζςθ Κόρφοσ, 

ςφμφωνα με τισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν φδρευςθσ 

του Διμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τθ κερινι τουριςτικι περίοδο. Σε περίπτωςθ που από 

αντικειμενικοφσ λόγουσ διαφοροποιθκεί θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παράδοςθσ νεροφ, οι παραπάνω 

θμερομθνίεσ μετατίκενται αναλόγωσ. 

 

3. Ροιότητα πόςιμου νεροφ. 

Το παραγόμενο νερό κα είναι απολφτωσ κατάλλθλο για πόςιμο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα υγειονομικι 

διάταξθ του Ελλθνικοφ κράτουσ, δθλαδι με τθν 98/83 οδθγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων τθσ 3–11–1998 , όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο Φ.Ε.Κ. 892 τεφχοσ 2, τθσ 11-7-2001 και 

τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ Αρικ. ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και γενικότερα των 

διατάξεων που ιςχφουν τθ χρονικι περίοδο παραλαβισ του νεροφ. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ με δικζσ του ενζργειεσ και δαπάνεσ να προβεί ςε χθμικζσ και 

μικροβιολογικζσ αναλφςεισ του παραγόμενου νεροφ, τα αποτελζςματα των οποίων πρζπει οπωςδιποτε 

να πλθροφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ. Αν κατά τισ αναλφςεισ το παραγόμενο νερό προκφψει 

ακατάλλθλο για πόςιμο, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί με δικά του ζξοδα ςε 

οποιαδιποτε ενζργεια βελτίωςθσ απαιτθκεί, ϊςτε θ ποιότθτα του παραγόμενου νεροφ να είναι απόλυτα 

ςφμφωνθ με τισ παραπάνω προδιαγραφζσ. 

Ειδικότερα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6.2. τθσ διακιρυξθσ. 

4. Στάδια επεξεργαςίασ φδατοσ. 

Η μονάδα κα τοποκετθκεί ςε χϊρο επιλογισ τθσ ΔΕΥΑΜ, θ οποία κα εξαςφαλίςει τθν παροχι θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ 400 V ςτον χϊρο του υποςτακμοφ.  

4.1 Υδροληψία και άντληςη θαλαςςινοφ νεροφ. 

Η τροφοδοςία τθσ μονάδασ με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα καλαςςινοφ νεροφ, κα εξαςφαλίηεται από τθν 

ανοικτι κάλαςςα, με τθν χρθςιμοποίθςθ, αν είναι επικυμθτό, τθσ υπάρχουςασ υδρολθψίασ και 

υπαρχόντων εφεδρικϊν αγωγϊν. Η αναρρόφθςθ του καλαςςινοφ νεροφ κα γίνεται από τον υγρό κάλαμο 

τθσ υδρολθψίασ, μζςω κατάλλθλθσ/ων αντλίασ/ϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν υπάρχει εφεδρικι κενι κζςθ ςτο 

αντλιοςτάςιο, οπότε οι αντλίεσ κα τοποκετθκοφν εξωτερικά. Για τθν προςταςία των αντλιϊν κα 

διαμορφωκεί από τον ανάδοχο κατάλλθλοσ χϊροσ τοποκζτθςισ τουσ. Επίςθσ ο ίδιοσ κα πρζπει να 

εξαςφαλίςει και τθν ανάλογθ ρευματοδότθςθ, κακϊσ θ θλεκτρικι παροχι ςτο αντλιοςτάςιο είναι 





κορεςμζνθ από τισ εγκατεςτθμζνεσ αντλίεσ των μονάδων αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑΜ, κακϊσ επίςθσ και να 

εξαςφαλίςει τθν αυτόματθ λειτουργία τουσ (επικοινωνία ςθμάτων με τθν κυρίωσ εγκατάςταςθ).  

4.2 Δεξαμενζσ θαλαςςινοφ νεροφ 

Αν ο ανάδοχοσ επικυμεί να χρθςιμοποιιςει ςτον ςχεδιαςμό του δεξαμενζσ καλαςςινοφ νεροφ, κα πρζπει 

να τισ προμθκευκεί ο ίδιοσ και να εξαςφαλίςει χϊρο για τθν εγκατάςταςι τουσ. Οι υπάρχουςεσ δεξαμενζσ 

χρθςιμοποιοφνται από τισ μονάδεσ αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑΜ. 

4.3 Αντλία υψηλήσ πίεςησ. 

Για τθν επίτευξθ τθσ υψθλισ πίεςθσ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ αντίςτροφθσ 

όςμωςθσ, κα χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλθ περιςτροφικι φυγοκεντρικι αντλία, καταςκευαςμζνθ από 

ανοξείδωτο χάλυβα πάρα πολφ καλισ ποιότθτασ και αντοχισ ςτθ διάβρωςθ του καλαςςινοφ νεροφ (από 

ανοξείδωτο χάλυβα 904L ι DUPLEX ι ανϊτερο). 

Ο προμθκευτισ κα αναφζρει τεχνικά ςτοιχεία τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ αντλίασ ςε ςυνδυαςμό με τον 

θλεκτροκινθτιρα που τθν οδθγεί. Επί ποινι αποκλειςμοφ θ αντλία υψθλισ πίεςθσ κα πρζπει να λειτουργεί 

ςε λιγότερεσ από 3000 ςτροφζσ ανά λεπτό (rpm). 

4.4 Διάταξη ομαλήσ εκκίνηςησ – ςτάςησ τησ αντλίασ υψηλήσ πίεςησ.   

Για τθν αποφυγι των ιςχυρϊν καταπονιςεων τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ κατά τθ φάςθ εκκίνθςθσ και 

ςτάςθσ τθσ αντλίασ υψθλισ πίεςθσ (υδραυλικό πλιγμα), αλλά και για τθν αποφυγι προβλθμάτων ςτο 

θλεκτρικό δίκτυο, κρίνεται απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ κατάλλθλθσ διάταξθσ προςταςίασ κατ’ επιλογι 

κάκε προμθκευτι, διάταξθ ομαλισ εκκίνθςθσ και ςτάςθσ (softstarter – softstopping), για τθν 

αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου αυτοφ. Ειδικότερα κα τοποκετθκεί κατάλλθλο softstarter ι inverter, τόςο 

ςτθν αντλία υψθλισ πίεςθσ, όςο και ςτθν αντλία υδρολθψίασ και ςτθν αντλία booster. 

4.5 Διάταξη ανάκτηςησ ενζργειασ (energyrecovery). 

Η χρθςιμοποιοφμενθ μονάδα κα διακζτει οπωςδήποτε διάταξθ ανάκτθςθσ ενζργειασ (energyrecovery), 

τφπου εναλλάκτθ πίεςθσ (pressureexchanger), διάταξθ θ οποία κα εκμεταλλεφεται τθν υψθλι πίεςθ του 

απορριπτόμενου από τισ μεμβράνεσ νεροφ (άλμθ), προςδίδοντασ επιπλζον ενζργεια ςτο ςφςτθμα 

κατάκλιψθσ υψθλισ πίεςθσ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςι τθσ ςτα απαιτοφμενα λειτουργικά επίπεδα και 

εξοικονόμθςθ επομζνωσ ςθμαντικοφ ποςοφ ενζργειασ. 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ ανάκτθςθσ ενζργειασ, κα υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά.  

4.6 Ηχομόνωςη. 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ διατιρθςθ των λειτουργικϊν κορφβων ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, δεδομζνου ότι 

θ μονάδα κα εγκαταςτακεί ςε κατοικθμζνθ και τουριςτικι περιοχι. Για το λόγο αυτό, ο προμθκευτισ κα 

πρζπει να μεριμνιςει ιδιαίτερα για τθν άριςτθ θχομόνωςθ των κορυβωδϊν εξαρτθμάτων (αντλίεσ υψθλισ 

πίεςθσ, ςφςτθμα ανάκτθςθσ ενζργειασ κλπ.), ι των containers, ϊςτε να περιοριςκοφν ςτα επιτρεπόμενα 

όρια οι εκπομπζσ κορφβου. Ρροσ τοφτο τα containers που περιζχουν πθγζσ κορφβου κα επενδυκοφν με 

κατάλλθλα θχοαπορροφθτικάπάνελσ και θ εναλλαγι του αζρα κα γίνεται με θχοπαγίδεσ. Κάκε 

προμθκευτισ κα παρουςιάςει τεχνικά ςτοιχεία για τθν θχομόνωςθ που κα εφαρμόςει. 

4.7 Διατάξεισ αςφαλείασ τησ μονάδασ. 





Για τθν απόλυτθ προςταςία τθσ μονάδασ από εκτόσ παραμζτρων λειτουργία τθσ, κα υπάρχουν διατάξεισ 

αςφαλείασ, οι οποίεσ κα επικοινωνοφν με τον πίνακα ελζγχου για να διακόψουν τθ λειτουργία τθσ, αν 

αυτό χρειαςτεί. 

Οιδιατάξεισ αυτζσείναι: 

- μαγνθτοκερμικόσ διακόπτθσ προςταςίασ ςε κάκε θλεκτροκινθτιρα, 

- ςφςτθμα προςταςίασ όλων των αντλιϊν από «εν ξθρϊ» λειτουργία, 

- οποιαδιποτε διάταξθ αυτοματιςμοφ κρικεί απαραίτθτθ για τθ ςωςτι και αςφαλι λειτουργία τθσ 

μονάδασ και κυρίωσ τθν προςταςία του προςωπικοφ. 

Πταν θ μονάδα τεκεί ςε λειτουργία, κα αρχίηει αυτόματα θ τροφοδοςία καλαςςινοφ νεροφ. Αν όλεσ οι 

παράμετροι (κερμοκραςία νεροφ, πιζςεισ, κ.λπ.) βρίςκονται εντόσ των αποδεκτϊν ορίων, θ λειτουργία κα 

ςυνεχίηεται κανονικά, διαφορετικά κα διακόπτεται αυτόματα με ςκοπό τθν προςταςία του προςωπικοφ 

και των μθχανθμάτων. 

4.8 Ηλεκτρολογική εγκατάςταςη 

Η θλεκτρικι εγκατάςταςθ κα καταςκευαςκεί με υλικά άριςτθσ ποιότθτασ και τθσ πιο ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ ϊςτε να είναι ςφμφωνθ με: 

 Τον Κανονιςμό Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Κ.Ε.Η.Ε.) όπωσ τροποποιικθκε με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 

 Τισ Ρροδιαγραφζσ ΕΛΟΤ. 

 Τισ Ηλεκτρολογικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Δ.Ε.Η. 

 Τα γερμανικά πρότυπα VDE και DIN 

 Τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ζργου. 

Η θλεκτρικι εγκατάςταςθ κα τροφοδοτθκεί από τον Γενικό Ρίνακα Χαμθλισ Τάςθσ (Γ.Ρ.Χ.Τ.) ο οποίοσ 

ευρίςκεται ςε ςτεγαςμζνο χϊρο. Η ΔΕΥΑ κα εξαςφαλίςει τθν παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 400 V ςτον 

χϊρο του υποςτακμοφ.  

 

 

 Μφκονοσ, Μάιοσ 2018 

 Ο Συντάξασ 

 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 

 

 

Κων/νοσ  Ι. Κουνάνθσ 

Μθχ/γοσΜθχ/κόσ  Ε.Μ.Ρ. 

 





 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΕΓΟ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΣΙΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑΣ 2500 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ ΑΝΑ 

ΗΜΕΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

  

ΑρικμόσΜελζτθσ:  

Ενδεικτ. προχπολογιςμόσ:499.380,00 €         

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

ΑΘΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια ςυνολικισ ποςότθτασ 246.000 m3 πόςιμου νεροφ, το οποίο κα 

παράγεται από  μονάδα/εσ αφαλάτωςθσ καλάςςιου φδατοσ, δυνατότθτασ ελάχιςτθσ παραγωγισ 2500 

m3/ημζρα πόςιμουνεροφ, για το διάςτθμα από 25/06/2018 ζωσ και 25/10/2018 και κατά μζγιςτο ζωσ και 

21/11/2018, με εγκατάςταςθ ςτο εργοςτάςιο αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑ Μυκόνου ςτθν κζςθ Κόρφοσ, 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ , με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των 

αναγκϊν φδρευςθσ του Διμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τθ κερινι τουριςτικι περίοδο. Σε περίπτωςθ 

που από αντικειμενικοφσ λόγουσ διαφοροποιθκεί θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παράδοςθσ νεροφ, οι 

παραπάνω θμερομθνίεσ μετατίκενται αναλόγωσ. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό προμικεια ποςότθτασ νεροφ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 619.231,20 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 499.380 ΦΡΑ : 119.851,20) και κα βαρφνει τον Κ.Α. 24.00 του 

προχπολογιςμοφ  του οικονομικοφ ζτουσ 2018 τθσ ΔΕΥΑΜ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 160 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ . 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει τθσ τιμισ ανά κυβικό μζτρο παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 

Η ποςότθτα των 246.000 m3 πόςιμου νεροφ είναι θ μζγιςτθ που μπορεί να παραλθφκεί και να πλθρωκεί. 

Ελάχιςτθ εγγυθμζνθ ποςότθτα δεν προβλζπεται. Η ΔΕΥΑΜ δεν κα πλθρϊςει καμία ποςότθτα νεροφ που 

δεν κα ζχει παραλάβει. Επίςθσ θ ΔΕΥΑΜ δεν υποχρεοφται να παραλαμβάνει τθν μζγιςτθ θμεριςια 

ποςότθτα των 2500 m3/θμζρα, οφτε τθν μζςθ θμεριςια ποςότθτα των 2000 m3/θμζρα, αλλά κα 

παραλαμβάνει τισ ποςότθτεσ που τθσ χρειάηονται, οφτωσ ϊςτε να καλφπτει τθν κακθμερινι ηιτθςθ και να 

διατθρεί τισ αποκθκευτικζσ τθσ δεξαμενζσ και τισ δεξαμενζσ φορτίου διαρκϊσ γεμάτεσ. Εξυπακοφεται ότι 

κα λειτουργοφν κατά προτεραιότθτα οι παραγωγικζσ μονάδεσ αφαλάτωςθσ τθσ ΔΕΥΑΜ και ανάλογα με 





τθν εκάςτοτε ηιτθςθ και τθν διαμόρφωςθ των ςτακμϊν ςτισ δεξαμενζσ, κα λειτουργεί και θ μονάδα 

αφαλάτωςθσ του αναδόχου. 

 

ΑΘΟ 2ο 

ΡΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Το παραγόμενο και παραδιδόμενο νερό κα είναι απολφτωσ κατάλλθλο για πόςιμο, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα υγειονομικι διάταξθ του Ελλθνικοφ κράτουσ, δθλαδι με τθν 98/83 οδθγία του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθσ 3–11–1998 , όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο Φ.Ε.Κ. 892 τεφχοσ 2, τθσ 11-7-2001 και 

τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ Αρικ. ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και γενικότερα των 

διατάξεων που ιςχφουν τθ χρονικι περίοδο παραλαβισ του νεροφ. 

Η μονάδα/εσ που κα παράγουν το πόςιμο νερό,κα είναι απόλυτα ςφμφωνεσ με τα δθλωκζντα ςτθν 

τεχνικι προςφορά του Ανάδοχου και τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των όρων τθσ 

Διακιρυξθσ,  

ΑΘΟ 3ο 

ΡΑΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΡΑΑΛΑΒΗ 

3.1 ΡΑΑΔΟΣΗ 

Η παράδοςθ, εγκατάςταςθ και ζναρξθ λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ μονάδασ αφαλάτωςθσ κα γίνει ςτον 

χϊρο που κα υποδείξει θ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Στον χρόνο αυτό ςυνυπολογίηονται οι εργαςίεσ πλιρουσ ςφνδεςθσ τθσ μονάδασ με κάκε δίκτυο 

(πόςιμου νεροφ, θλεκτρικισ ενζργειασ κ.α.), ϊςτε να είναι δυνατι θ λειτουργία τθσ, οι λειτουργικζσ 

δοκιμζσ και ο ζλεγχοσ του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 

Μζςα ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει προςκομίςει, εγκαταςτιςει πλιρωσ και 

ςυνδζςει με τα δίκτυα, ελζγξει, λειτουργιςει, αποςτείλει για ανάλυςθ το παραγόμενο νερό ςε 

διαπιςτευμζνα εργαςτιρια και ξεκινιςει τθν παράδοςθ του πόςιμου νεροφ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν Διακιρυξθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, μπορεί να παρατείνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του 

Ν. 4412/16. 

Μετά τθν παρζλευςθ του 10θμζρου από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει θ παράδοςθ του πόςιμου 

νεροφ ςτθν δεξαμενι του εργοςταςίου του Κόρφου. Σε κάκε περίπτωςθ θ λιξθ τθσ παράδοςθσ του νεροφ 

γίνεται μετά από 160 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ι αν ζχει ςυμπλθρωκεί ενωρίτερα θ 

ςυμβατικι ποςότθτα των 246.000 m3 πόςιμου νεροφ, ότι από τα δφο ςυμβεί πρϊτα. 

3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εγκατάςταςθ τθσ παραγωγικισ μονάδασ αφαλάτωςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

Διακιρυξθ. Διατίκεται από τθν ΔΕΥΑΜ το ΒΑ τμιμα του αφλειου χϊρου του εργοςταςίου αφαλάτωςθσ του 

Κόρφου, ςτο οποίο κα γίνει θ εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ. Ο ανάδοχοσ κα φροντίςει να 

αφιςει ελεφκερθ τθν πρόςβαςθ φορτθγοφ αυτοκινιτου ςτθν ράμπα ειςόδου τθσ βόρειασ πφλθσ του 

κτιρίου των μονάδων αφαλάτωςθσ 4500 κμ, για τθν φορτοεκφόρτωςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ για ςζρβισ και 

επιςκευζσ. Επίςθσ να αφιςει ελεφκερθ τθν πρόςβαςθ βυτιοφόρων αυτοκινιτων που παραλαμβάνουν 

πόςιμο νερό από τθν δυτικι πλευρά του κτιρίου. 

Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν ομαλι διαδικαςία αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ και παροχι 

πόςιμου νεροφ ςε κακθμερινι βάςθ, ςτα όρια των δεδομζνων τθσ διακιρυξθσ, δθλαδι 246.000 κμ . Πλεσ 





οι απαραίτθτεσ διαμορφϊςεισ υποδομισ του διατικζμενου από τθν ΔΕΥΑΜ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ και 

αςφαλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων αφαλάτωςθσ νεροφ, κα γίνουν από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει με ζξοδά του και να εγκαταςτιςει, μετρθτι παροχισ, ακρίβειασ 

μεγαλφτερθσ από 0,5%, τθσ απόλυτθσ εγκρίςεωσ και αποδοχισ τθσ ΔΕΥΑΜ, για τθν πραγματοποίθςθ του 

ελζγχου των παρεχόμενων ποςοτιτων πόςιμου νεροφ. Η ΔΕΥΑΜ  αν κρίνει απαραίτθτο κα εγκαταςτιςει 

και δεφτερο μετρθτι εν ςειρά, για ςφγκριςθ και επαλικευςθ των μετριςεων. Η πλθρωμι κα βαςίηεται 

ςτο μζςο όρο των μετριςεων των δφο μετρθτϊν παροχισ. 

3.3 ΡΑΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβι του νεροφ κα γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί από υπαλλιλουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτον τόπο εγκατάςταςισ τθσ, μετά από πρακτικι εξζταςθ και δοκιμαςτικι λειτουργία 

αλλά και εξζταςθ του παραγομζνου νεροφ από τισ χθμικζσ και μικροβιολογικζσ αναλφςεισ που κα 

προςκομίςει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ κα κατακζτει ςτο τζλοσ κάκε μινα (τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 

του μινα ι εάν αυτό δεν είναι δυνατό ζωσ και τθν 2θ εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα) «ζκκεςθ 

αναφοράσ» όπου κα καταγράφεται θ μθνιαία παραδοκείςα ποςότθτα νεροφ και κα υποβάλει ςτθν 

ΔΕΥΑΜ τθ μθνιαία διλωςθ τθσ ποςότθτασ του νεροφ που παράχκθκε από τθν εγκατάςταςθ ζτςι όπωσ 

μετρικθκε από τουσ μετρθτζσ παροχισ και καταγράφθκε ςτθν «ζκκεςθ αναφοράσ». Στθν ςυνζχεια από 

τθν ΔΕΥΑΜ κα ςυντάςςονται το μθνιαίο Ρρωτόκολλο καταγραφισ των μετριςεων, θ μθνιαία Βεβαίωςθ 

ορκισ τιρθςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ και το μθνιαίο Ρρωτόκολλο παραλαβισ τθσ ποςότθτασ νεροφ που 

παράχκθκε. 

 

ΑΘΟ 4ο 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

Υποχρεϊςειστου αναδόχου 

 Η προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται 

παραγωγι πόςιμου νεροφ, και ςτισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ.  

 Η προμικεια και θ τοποκζτθςθ μετρθτι παροχισ πόςιμου νεροφ. 

 Η παρακολοφκθςθ τθσ εγκατάςταςθσ που ςε ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα των μετριςεων και 

των αναλφςεων, κα κακορίηει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ τθσ, με ςκοπό τθ 

βζλτιςτθ αποδοτικι λειτουργία τθσ μονάδασ με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ.  

 Η διενζργεια όλων των δειγματολθψιϊν και αναλφςεων που απαιτοφνται για τθν αποδοτικι 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ.  

 Η προμικεια, αποκικευςθ και προετοιμαςία των χθμικϊν (ενδεικτικά: Υποχλωριϊδεσ νάτριο, 

αντικακαλατωτικό, όξινο κειϊδεσ νάτριο, κειικό οξφ, ςόδα) και λοιπϊν αναλωςίμων υλικϊν που 

είναι απαραίτθτα για τθ ςωςτι και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ μονάδασ.  

 Να πλθρϊνει όλα τα ζξοδα προςωπικοφ, αςφάλιςθσ, φόρων, αναλωςίμων, όλεσ τισ δαπάνεσ που 

κα προκφψουν από τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ αφαλάτωςθσ που κα 

προςκομίςει,  που περιλαμβάνουν θμερομίςκια, μιςκοφσ, ειςφορζσ, ζξοδα κίνθςθσ προςωπικοφ 

και μεταφορά υλικϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λειτουργεί και να ςυντθρεί τα μθχανιματά του 

με προςωπικό επιςτθμονικό, τεχνικό κλπ., κατάλλθλο για τισ εργαςίεσ αυτζσ και ικανό ςε αρικμό 

για τθ νόμιμθ, ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ.  

 Στο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ να απομακρφνει όλα τα μθχανιματα και εξοπλιςμό τθσ μονάδασ 

αφαλάτωςθσ και να παραδϊςει ςτθν ΔΕΥΑΜ τον χϊρο του ζργου, όπωσ ιταν πριν τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν, χωρίσ οποιαδιποτε επιπλζον δαπάνθ ι απαίτθςθ. 





 

 

Υποχρεϊςειστησ ΔΕΥΑΜ 

 Να διακζςει τον χϊρο για τθν εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ και να επιτρζπει ςτον 

ανάδοχο, ςτο προςωπικό του, ςτουσ υπεργολάβουσ, ςτουσ εκπροςϊπουσ του, να ζχουν πρόςβαςθ 

ςτον χϊρο και να τοποκετιςουν το μετρθτι παροχισ. 

 Να πλθρϊνει ςτον Ανάδοχο, τθν ςυμφωνθκείςα αμοιβι για τισ ποςότθτεσ νεροφ που παράγει και 

παραδίδει (ςυμφωνθμζνεσ ποςοτικά και ποιοτικά ποςότθτεσ). 

 Να παρζχει και να πλθρϊνει το θλεκτρικό ρεφμα που καταναλϊνεται κατά τθ διάρκεια τθσ 

λειτουργίασ τθσ μονάδασ. 

 Να φυλάςςει τον χϊρο 

Επί πλζον: 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, ανεξάρτθτα με το αν θ λειτουργία του ζργου εκτείνεται μζςα ι ζξω από 

αςφαλιςτικι περιοχι του ΕΦΚΑ, να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ περί ΕΦΚΑ. Επίςθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αςφαλίηει κατά των ατυχθμάτων το τεχνικό και λοιπό 

προςωπικό του που απαςχολείται ςτα εργοτάξια του ζργου, και εφόςον μζροσ του προςωπικοφ δεν 

υπάγεται ςτισ διατάξεισ περί ΕΦΚΑ, ι άλλων αςφαλιςτικϊν Ταμείων, ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, 

αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει το πόςιμο νερό ςτο χϊρο των μονάδων αφαλάτωςθσ, ςτον Κόρφο, ςε αγωγό 

που το μεταφζρει ςτθ δεξαμενι τθσ ΔΕΥΑΜ. Από το ςθμείο αυτό και ζπειτα, θ παραλαβι και διανομι του 

νεροφ είναι υποχρζωςθ τθσ ΔΕΥΑΜ. Εάν ο Ανάδοχοσ ςυναντιςει εμπόδια ςτθν παράδοςθ του νεροφ εξ 

αιτίασ εντολϊν  τθσ ΔΕΥΑΜ ι λόγω του ότι οι δεξαμενζσ αποκικευςθσ είναι γεμάτεσ, ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να ςταματιςει τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ ι να μειϊςει τθν παραγωγι. Κατά τθ διάρκεια 

οποιαςδιποτε περιόδου μειωμζνθσ παραγωγισ ι παφςθσ τθσ λειτουργίασ, θ ΔΕΥΑΜ διατθρεί το δικαίωμα 

και ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, οι ποςότθτεσ αυτζσ που δεν παραδόκθκαν κάποια ι κάποιεσ θμζρεσ  να 

παραδοκοφν ςε άλλο χρονικό ςθμείο ζωσ το τζλοσ τθσ περιόδου διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει με ζξοδά του και να εγκαταςτιςει, μετρθτι παροχισ, ακρίβειασ 

μεγαλφτερθσ από 0,5%, τθσ απόλυτθσ εγκρίςεωσ και αποδοχισ τθσ ΔΕΥΑΜ, για τθν πραγματοποίθςθ του 

ελζγχου των παρεχόμενων ποςοτιτων νεροφ. Η ΔΕΥΑΜ αν κρίνει απαραίτθτο κα εγκαταςτιςει και 

δεφτερο μετρθτι εν ςειρά, για ςφγκριςθ και επαλικευςθ των μετριςεων. Η πλθρωμι κα βαςίηεται ςτο 

μζςο όρο των μετριςεων των δφο μετρθτϊν παροχισ.  

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τισ διεργαςίεσ που επιτελοφνται ςτθν 

εγκατάςταςθ, ϊςτε καταρχιν να ελζγχει και να ςυντθρεί όλα τα επί μζρουσ λειτουργικά ςυςτιματα, βάςει 

των οδθγιϊν ςυντιρθςθσ του κάκε επιμζρουσ καταςκευαςτι, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. Θα ςυμπλθρϊνεται το ΗΜΕΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ τθσ εγκατάςταςθσ. Στο 

ζντυπο αυτό κα καταγράφονται οι ποςότθτεσ του παραγόμενου και παραδιδόμενου νεροφ, ποιοτικζσ 

παράμετροι, κακϊσ και θ κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, όπωσ και όλεσ οι παρατθριςεισ ςχετικά με τθ 

λειτουργία των μονάδων.  Ο ανάδοχοσ κα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ που 

κα αφοροφν ςε μεταβολι των ρυκμίςεων λειτουργίασ, τισ οποίεσ κα καταγράφει ςτο θμερολόγιο 

λειτουργίασ αλλά και ςε άλλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ - ςυντθριςεισ, προλθπτικοφ αλλά και καταςταλτικοφ 

τφπου, που επίςθσ κα καταγράφονται ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ. Το ςυγκεκριμζνο ζντυπο κα 

ςυμπλθρϊνεται κάκε φορά από τον Ανάδοχο και κα επιδεικνφεται όποτε του ηθτθκεί από τθν αρμόδια 

Επιτροπι τθσ ΔΕΥΑΜ. 





Η ατομικι αςφάλεια και προςταςία των εργαηομζνων τθσ εγκατάςταςθσ επιδιϊκεται με κανονιςμοφσ και 

μζτρα που διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ:  

1. Στουσ κανόνεσ που κεςπίηουν και διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, με ςτόχο να 

ελαχιςτοποιθκοφν οι κίνδυνοι για τθν δικι τουσ αςφάλεια.  

2. Στο ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ αςφάλεια ζναντι 

ατυχιματοσ.  

Ο ανάδοχοσ φζρει αποκλειςτικά και ςτο ςφνολό τθσ τθν ευκφνθ εφαρμογισ και τιρθςθσ όλων των 

κανόνων αςφάλειασ και υγιεινισ εργαςίασ και με δικι του ευκφνθ, οφείλει να εκπαιδεφςει όλο το 

εμπλεκόμενο προςωπικό ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ που πρζπει να τθροφνται και να 

εφαρμόηονται, κακϊσ και να επιτθρεί τθν εφαρμογι των παραπάνω. 

Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων κ.λπ., ζχει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει ςτθν 

ΔΕΥΑΜ τισ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, ςχετικά με τα υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, 

αςφάλειασ κλπ, που κα απευκφνονται ι κα κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

λειτουργίασ τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ υποχρεϊνεται να ςυμμορφϊνεται με τουσ 

Νόμουσ, τα Διατάγματα και τουσ Κανονιςμοφσ του Κράτουσ, τισ Αςτυνομικζσ Διατάξεισ και Διαταγζσ, 

κακϊσ και με τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ οποιαςδιποτε Δθμοτικισ ι Δθμόςιασ Αρχισ που κα αναφζρονται και 

κα ζχουν εφαρμογι κατά οποιονδιποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ. 

 

ΑΘΟ 5ο 

ΡΛΗΩΜΗ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςτον Ανάδοχο κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ  

με τθν καταβολι 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ με τθν μθνιαία παράδοςθ πόςιμου νεροφ. Η εξόφλθςθ κα 

γίνει από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν διαβίβαςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.  

4.2 Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

4.3 Η ΔΕΥΑΜ  δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε 

άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του  αναδόχου ι τρίτων. 





 

ΑΘΟ 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ  

 Ο Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, κα  κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι ποςοςτοφ   5% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Ρ.Α. ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/16.  Η εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 8 του άρκρου 302 του Ν. 4412/16 

 

ΑΘΟ 7ο 

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα οικεία άρκρα του Ν.4412/16 και τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 

ΑΘΟ 8ο 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 

7.1 Η εν λόγω Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που 

ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ 

Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ο ανακζτων φορζασ και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 

χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ. 

7.2 Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά 

Δικαςτιρια. 

ΑΘΟ 9ο 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Η παροφςα Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 

περιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 337 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΘΟ 10ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

9.1 Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Νόμου 

4412/2016 τισ οποίεσ  ο ανάδοχοσ γνωρίηει και και αποδζχεται   ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ 

όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 

 

        ΜΥΚΟΝΟΣ, ΜΑΙΟΣ 2018 

        Ο Συντάξασ 

 

Ο Προϊστάμενος της Τετνικής 
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 

 
 

Κων/νος  Ι. Κοσνάνης 
Μητ/γοςΜητ/κός  Ε.Μ.Π. 
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