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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αμφιλοχία    27-2-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ:  - 1890 -  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ : 10/ 2020 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση μελέτης με τίτλο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -   
 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ συν αξίας 21.080,00 €» 
 
                    

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθ 58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει σήμερα 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως τα άρθρα 116,118 
και 120 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 
6. Την τήρηση των  διατάξεων  των άρθ. 1& 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 & 58 του Ν. 3852/2010 

για τον έλεγχο του κωλύματος και του ασυμβίβαστου 
7. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 25-6262.007   
8.  Το πρωτογενές αίτημα 910 - 31/1/2020 - 20REQ006224747 του τμήματος Ύδρευσης Άρδευσης 

Αποχέτευσης με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης (κατ εφαρμογή του  Ν.4013/11 , της ΚΥΑ 
Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016). 

9. Το υπ. αριθμ. 909 - 31/1/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
10. Την υπ. αριθμ. Α212/2020 ,  (ΑΔΑ:Ω03ΠΩΨΞ-ΟΔΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 

 21.080,00 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ 
 20REQ006234849) 

11. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 
του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

12. Την 02/2020 - 30/1/2020  μελέτη του Τμήματος  Έργων & Συντήρησης Υποδομών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθμ. 02/2020 - 30/1/2020 μελέτης 
που συνέταξε το Τμήμα  Έργων & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Αμφιλοχίας , για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ. 
 Β. Την διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Κατσούλας 

ΑΔΑ: ΨΠΡ0ΩΨΞ-Φ90
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 21.080,00€ 

 

CPV: 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΑΔΑ: ΨΠΡ0ΩΨΞ-Φ90
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2020 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Προϋπολογισμού: 21.080,00€ με ΦΠΑ 

 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα συντάχθηκε προκειμένου να καλυφτεί η ανάγκη αποκατάστασης βλαβών των δικτύων ύδρευσης-

αποχέτευσης της ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ του Δήμου Αμφιλοχίας. Η σύνταξη της μελέτης έγινε μετά το ΔΥ/30-1-2020 έγγραφο 

του τμήματος Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης Δήμου Αμφιλοχίας.  

 
α. Θέση εργασιών 
Η αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της ΔΕ 
Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας. 
 
β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του  

υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα 

απαιτούνται (σκαπτικά μηχανήματα, χωρίς μηχανικά μέσα κ.λ.π.), Αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της 

βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, (π.χ. 

αποκατάσταση οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται).  

Οι εργασίες της υπηρεσίας αφορούν την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, 

επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή 

του Δήμου, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων και μόνο μετά από έγγραφη ή προφορική εντολή της υπηρεσίας. 

Από την φύση της υπηρεσίας, οι υπό εκτέλεση εργασίες θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντες και πολλές φορές θα 

είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, «νεκροί χρόνοι» ήτοι 

διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών θα είναι επείγουσα 

και άμεση και θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας. Η φύση των εργασιών είναι τέτοια που 

δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών.  

Οι επεμβάσεις αφορούν όλου του τύπου τα δίκτυα ύδρευσης εσωτερικά ή εξωτερικά ανεξαρτήτου υλικού & 

διαμέτρου,που υφίστανται και λειτουργούν στον Δήμο.  

Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους εργασίες που εκτελούνται και αναφέρονται στο περιγραφικό τιμολόγιο δεν έχουν 

περιοριστικό χαρακτήρα ως προς τις επιμέρους ποσότητες των εργασιών δεδομένου ότι οι επεμβάσεις αυτές 

γίνονται σε δίκτυα τα οποία δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά ήτοι υλικό σωληνώσεων, διάμετρο και βάθος 

εκσκαφής, υλικό οδοστρώματος. Έχουν κατασκευασθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους, με την τεχνογνωσία & 

τον σχεδιασμό της εποχής κατασκευής τους. Για τον λόγο αυτό η κοστολόγηση της εργασίας γίνεται για τυπικό 

σκάμμα, η δε τιμή εφαρμογής της εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση επισκευής βλάβης ανεξαρτήτου της ποσότητας 

εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών.  

Ο ανάδοχος επεμβαίνει με εντολή της Υπηρεσίας, εντός μισής ώρας εάν κληθεί, σε οποιαδήποτε ώρα του 

εικοσιτετραώρου συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.  

Οι υδραυλικές εργασίες συνίστανται στην απομόνωση του δικτύου με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (χειρισμός 

δικλίδων για την διακοπή της υδροδότησης στην μικρότερη δυνατή περιοχή), την επισκευή της βλάβης, την 

δοκιμασία του δικτύου στην πίεση λειτουργίας του & την αποκατάσταση της υδροδότησης.  

Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών οφείλει να ενημερώνει το Δήμο, για τα στοιχεία της επέμβασης (υλικό 

υφιστάμενου αγωγού, διάμετρο, υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επιδιόρθωση της βλάβης) και φωτογραφία.  

Οι αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων γίνονται στην προτέρα κατάσταση.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 21.080,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

και θα βαρύνει τον ΚΑ 25-6262.007 του οικ. έτους 2020.  

ΑΔΑ: ΨΠΡ0ΩΨΞ-Φ90
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Η εργασία χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους, η δε εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις οδηγίες της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Γίνονται δεκτοί: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

ασκούν δραστηριότητα με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 

Αυτή αποδεικνύεται και με πιστοποιητικό της εφορίας ότι η δραστηριότητα του αναδόχου περιλαμβάνει 

συγκεκριμένους ΚΑΔ που αντιστοιχούν με τον cpv ή και οποιαδήποτε άλλο πιστοποιητικό από αντίστοιχο μητρώο 

 

 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      30/01/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      30/01/2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

ΑΔΑ: ΨΠΡ0ΩΨΞ-Φ90
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2020 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Προϋπολογισμού: 21.080,00€ με ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
α/α 1. .  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.1 Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης έως Φ40 επί χωματόδρομου  
Εργασία και υλικά για την αποκατάσταση μίας (1) βλάβης αγωγού ύδρευσης, με πλαστικούς σωλήνες  
PVC ή PE διαμέτρου έως και Φ40 οιασδήποτε αντοχής σε πίεση, για μήκος έως δύο μέτρα, με  
σωλήνα ανάλογης διαμέτρου και αντοχής σε πίεση, σε οιονδήποτε βάθος και σε έδαφος  
οποιασδήποτε φύσης μη επιστρωμένο με σκυρόδεμα ή ασφαλτοτάπητα, ήτοι: επισήμανση του χώρου  
που έχει σημειωθεί η βλάβη, τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και ταινίας, φωτεινή  
σήμανση εάν απαιτείται λόγω μεγάλης χρονικής διάρκειας, ενημέρωση για την διακοπή νερού, την  
διακοπή νερού από φρεάτιο διακλάδωσης ή υδατοδεξαμενή, την χαλάρωση και εκσκαφή με οιονδήποτε  
μηχανικό μέσο ή δια χειρών σε οιονδήποτε πλάτος και ανάλογο απαιτούμενο μήκος, την αναπέταξη  
των προϊόντων εκσκαφής, την φoρτοεκφόρτωση των σε οιονδήποτε μέσο, μεταφορά και απόρριψη των  
προϊόντων σε οιανδήποτε κατάλληλη θέση, την άντληση υδάτων με αντλία ή άλλο μέσο, την  
προστασία αγωγών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ κλπ) και την δαπάνη αποκατάστασής των στις  
τομές του προς επισκευή αγωγού και προετοιμασία των άκρων του, την καταβίβαση τεμαχίου από  
PVC ή PE σε μήκος μέχρι 2 μέτρα ίδιας διαμέτρου με τον αγωγό, την σύνδεση με τον αγωγό με  
χρήση συνδέσμων ζιμπώ ανάλογης διαμέτρου, την δοκιμή στεγανότητας, την φωτογράφιση της  
αποκατάστασης και απεικόνιση της βλάβης, την επίχωση της τομής με θραυστό υλικό, αφού  
προηγουμένως γίνει εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο λατομείου ή χειμάρρου σε πάχος δέκα  
εκατοστών κάτωθεν και 20 εκατοστών άνωθεν αυτού, την συμπύκνωση της επίχωσης κατά στρώσεις,  
την απομάκρυνση όλων τω περιττών υλικών και έντεχνη αποκατάσταση πριν δοθεί ο χώρος προς  
χρήση.  
Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  
(Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρως περαιωμένη)  
Τιμή ανά αποκατάσταση  
Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00  
 
α/α 2.  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.2 Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης Φ50-Φ125 επί χωματόδρομου  
Εργασία και υλικά για την αποκατάσταση μίας (1) βλάβης αγωγού ύδρευσης, με πλαστικούς σωλήνες  
PVC ή PE διαμέτρου από Φ50 μέχρι Φ125 οιασδήποτε αντοχής σε πίεση, για μήκος έως δύο μέτρα,  
με σωλήνα ανάλογης διαμέτρου και αντοχής σε πίεση, σε οιονδήποτε βάθος και σε έδαφος  
οποιασδήποτε φύσης μη επιστρωμένο με σκυρόδεμα ή ασφαλτοτάπητα, ήτοι: επισήμανση του χώρου  
που έχει σημειωθεί η βλάβη, τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και ταινίας, φωτεινή  
σήμανση εάν απαιτείται λόγω μεγάλης χρονικής διάρκειας, ενημέρωση για την διακοπή νερού, την  
διακοπή νερού από φρεάτιο διακλάδωσης ή υδατοδεξαμενή, την χαλάρωση και εκσκαφή με οιονδήποτε  
μηχανικό μέσο ή δια χειρών σε οιονδήποτε πλάτος και ανάλογο απαιτούμενο μήκος, την αναπέταξη  
των προϊόντων εκσκαφής, την φoρτοεκφόρτωση των σε οιονδήποτε μέσο, μεταφορά και απόρριψη των  
προϊόντων σε οιανδήποτε κατάλληλη θέση, την άντληση υδάτων με αντλία ή άλλο μέσο, την  
προστασία αγωγών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ κλπ) και την δαπάνη αποκατάστασής των στις  
τομές του προς επισκευή αγωγού και προετοιμασία των άκρων του, την καταβίβαση τεμαχίου από  
PVC ή PE σε μήκος μέχρι 2 μέτρα ίδιας διαμέτρου με τον αγωγό, την σύνδεση με τον αγωγό με  
χρήση συνδέσμων ζιμπώ ανάλογης διαμέτρου, την δοκιμή στεγανότητας, την φωτογράφιση της  
αποκατάστασης και απεικόνιση της βλάβης, την επίχωση της τομής με θραυστό υλικό, αφού  
προηγουμένως γίνει εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο λατομείου ή χειμάρρου σε πάχος δέκα  
εκατοστών κάτωθεν και 20 εκατοστών άνωθεν αυτού, την συμπύκνωση της επίχωσης κατά στρώσεις,  
την απομάκρυνση όλων τω περιττών υλικών και έντεχνη αποκατάσταση πριν δοθεί ο χώρος προς  
χρήση.  
Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  
(Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρως περαιωμένη)  
Τιμή ανά αποκατάσταση  
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Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00  
 
α/α 3. .  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.2 Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης Φ140 επί χωματόδρομου  
Εργασία και υλικά για την αποκατάσταση μίας (1) βλάβης αγωγού ύδρευσης, με πλαστικούς σωλήνες  
PVC ή PE διαμέτρου από Φ140 οιασδήποτε αντοχής σε πίεση, για μήκος έως δύο μέτρα,  
με σωλήνα ανάλογης διαμέτρου και αντοχής σε πίεση, σε οιονδήποτε βάθος και σε έδαφος  
οποιασδήποτε φύσης μη επιστρωμένο με σκυρόδεμα ή ασφαλτοτάπητα, ήτοι: επισήμανση του χώρου  
που έχει σημειωθεί η βλάβη, τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και ταινίας, φωτεινή  
σήμανση εάν απαιτείται λόγω μεγάλης χρονικής διάρκειας, ενημέρωση για την διακοπή νερού, την  
διακοπή νερού από φρεάτιο διακλάδωσης ή υδατοδεξαμενή, την χαλάρωση και εκσκαφή με οιονδήποτε  
μηχανικό μέσο ή δια χειρών σε οιονδήποτε πλάτος και ανάλογο απαιτούμενο μήκος, την αναπέταξη  
των προϊόντων εκσκαφής, την φoρτοεκφόρτωση των σε οιονδήποτε μέσο, μεταφορά και απόρριψη των  
προϊόντων σε οιανδήποτε κατάλληλη θέση, την άντληση υδάτων με αντλία ή άλλο μέσο, την  
προστασία αγωγών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ κλπ) και την δαπάνη αποκατάστασής των στις  
τομές του προς επισκευή αγωγού και προετοιμασία των άκρων του, την καταβίβαση τεμαχίου από  
PVC ή PE σε μήκος μέχρι 2 μέτρα ίδιας διαμέτρου με τον αγωγό, την σύνδεση με τον αγωγό με  
χρήση συνδέσμων ζιμπώ ανάλογης διαμέτρου, την δοκιμή στεγανότητας, την φωτογράφιση της  
αποκατάστασης και απεικόνιση της βλάβης, την επίχωση της τομής με θραυστό υλικό, αφού  
προηγουμένως γίνει εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο λατομείου ή χειμάρρου σε πάχος δέκα  
εκατοστών κάτωθεν και 20 εκατοστών άνωθεν αυτού, την συμπύκνωση της επίχωσης κατά στρώσεις,  
την απομάκρυνση όλων τω περιττών υλικών και έντεχνη αποκατάσταση πριν δοθεί ο χώρος προς  
χρήση.  
Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  
(Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρως περαιωμένη)  
Τιμή ανά αποκατάσταση  
Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00 
 
α/α4. .  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.3 Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης έωςΦ40 επί ασφαλτοστρωμένου, 
πλακοστρωμένου ή τσιμεντοστρωμένου δρόμου  
Εργασία και υλικά για την αποκατάσταση μίας (1) βλάβης αγωγού ύδρευσης, με πλαστικούς  
σωλήνες PVC ή PE διαμέτρου έως Φ40 οιασδήποτε αντοχής σε πίεση, για μήκος έως δύο μέτρα, με  
σωλήνα ανάλογης διαμέτρου και αντοχής σε πίεση, σε οιονδήποτε βάθος και σε έδαφος  
οποιασδήποτε φύσης επί τσιμεντοστρωμένης, πλακοστρωμένης ή ασφαλτοστρωμένης ή και τα δύο  
μαζί επιφάνειας ή επί πεζοδρομίου, πεζοδρόμου, πλατείας, ήτοι: Καθαίρεση σκυροδέματος  
άοπλου ή οπλισμένου, τομή ασφαλτοτάπητα με κατάλληλο μηχάνημα και καθαίρεσή του, καθαίρεση  
πλακών, κρασπέδων, ρείθρων, με χρήση ή μη αεροσυμπιεστή, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση  
των οδοστρωμάτων, πλακών, κρασπέδων, ρείθρων κλπ. στην προγενέστερη κατασκευή και κατηγορία  
ή ως άλλως ζητηθεί από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσίας του Δήμου. Συμπεριλαμβάνεται και η  
δαπάνη φωτεινής σήμανσης του χώρου επισκευής της βλάβης για την απαιτούμενη χρονική  
συντήρηση της αποκατάστασης. Κατά τα λοιπά ως Α.Τ. ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.1 αναφέρεται, με την  
τελική επαναφορά του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή.  
Τιμή ανά αποκατάσταση  
Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00  
 
α/α 5. .  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.4 Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης Φ50-Φ125 επί ασφαλτοστρωμένου, 
πλακοστρωμένου ή τσιμεντοστρωμένου δρόμου  
Εργασία και υλικά για την αποκατάσταση μίας (1) βλάβης αγωγού ύδρευσης, με πλαστικούς  
σωλήνες PVC ή PE διαμέτρου από Φ50 μέχρι Φ125 οιασδήποτε αντοχής σε πίεση, για μήκος έως  
δύο μέτρα, με σωλήνα ανάλογης διαμέτρου και αντοχής σε πίεση.  
Κατά τα λοιπά ως Α.Τ. ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.2, ΑΤ ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.1 και Α.Τ. ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.3  
αναφέρεται, με την τελική επαναφορά του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή.  
Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00  
α/α 6.  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.4 Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης Φ50-Φ125 επί ασφαλτοστρωμένου, 
πλακοστρωμένου ή τσιμεντοστρωμένου δρόμου  
Εργασία και υλικά για την αποκατάσταση μίας (1) βλάβης αγωγού ύδρευσης, με πλαστικούς  
σωλήνες PVC ή PE διαμέτρου από Φ50 μέχρι Φ125 οιασδήποτε αντοχής σε πίεση, για μήκος έως  
δύο μέτρα, με σωλήνα ανάλογης διαμέτρου και αντοχής σε πίεση.  
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Κατά τα λοιπά ως Α.Τ. ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.2, ΑΤ ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.1 και Α.Τ. ΝΑΥΔΡ 16.13.ΣΧΕΤ.3  
αναφέρεται, με την τελική επαναφορά του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή.  
Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 

 
α/α 7.  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.11. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής ύδρευσης, νέας 
παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί. 
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (μερίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη ορύγματος στο 
πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου. 

 β.  Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου που 
χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης. 

 γ.  Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με θραυστό 
υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου 

 δ.  Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 

 ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου της επέμβασης  
Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 
 
α/α 8.  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.12. Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. 

Αποκατάσταση στάθμης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υποστεί βύθιση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από σκυρόδεμα, η 

αναδιάταξη του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούμενη νέα σταθμη  και η πάκτωσή του με 
σκυρόδεμα. 

β.  Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με θραυστό 
υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου 

γ.  Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 

δ. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου της επέμβασης.. 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 
 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      30/01/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      30/01/2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2020 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Προϋπολογισμού: 21.080,00€ με ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

  
ΟΜΑΔΑ 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ           

1 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων 
ύδρευσης έως Φ40 επί 
χωματόδρομου  ΤΕΜ   90,00 €     

2 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων 
ύδρευσης Φ50-Φ125 επί 
χωματόδρομου  ΤΕΜ   140,00 €     

3 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων 
ύδρευσης Φ140 επί 
χωματόδρομου  ΤΕΜ   190,00 €     

4 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων 
ύδρευσης έωςΦ40 επί 
ασφαλτοστρωμένου, 
πλακοστρωμένου ή 
τσιμεντοστρωμένου δρόμου  ΤΕΜ   120,00 €     

5 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων 
ύδρευσης Φ50-Φ125 επί 
ασφαλτοστρωμένου, 
πλακοστρωμένου ή 
τσιμεντοστρωμένου δρόμου  ΤΕΜ   180,00 €     

6 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων 
ύδρευσης Φ140 επί 
ασφαλτοστρωμένου, 
πλακοστρωμένου ή 
τσιμεντοστρωμένου δρόμου   ΤΕΜ   200,00 €     

7 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 
φρεατίου παροχής ύδρευσης  ΤΕΜ   50,00 €     

8 
Επισκευή φρεατίου παροχής 
ύδρευσης.  ΤΕΜ   30,00 €     

          ΣΥΝΟΛΟ 17.000,00 € 

       ΦΠΑ 24% 4.080,00 € 

          
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 21.080,00 € 

 
 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      30/01/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      30/01/2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2020 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Προϋπολογισμού: 21.080,00€ με ΦΠΑ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 21.080,00€ με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να 

αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων ύδρευσης-

αποχέτευσης σε διάφορους τύπους οδοστρωμάτων σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της ΔΕ 

Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μέσο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου προσφοράς. 
 

΄Αρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 
1. Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16) 
3. Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 
4. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
5. Το άρθρο 83 του 2362/1995 (ΦΕΚ247 Α) 
6. Την  υπ’αριθμ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών 
 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία  
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Το τιμολόγιο μελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική Έκθεση  

 

Άρθρο 4ο: Εκτέλεση της Σύμβασης 
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται εντός του οικ. έτους 2020.  

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι οι περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται στη τεχνική έκθεση, που καλύπτουν 

το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας της ΔΕ Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας. 

 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την 

υποβολή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο 

γι' αυτό προσωπικό. 

Η συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης θα εκτελείται μέχρι τη λήξη 
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αυτής όπως ορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, εκτός εάν αυτή τροποποιηθεί κατά εντολή του 

εργοδότη. Σε αυτή τη περίπτωση ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του χωρίς 

αντίρρηση. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει σε καθημερινή βάση την Δ.Υ. για τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ώστε να δίνονται οι σχετικές κατευθύνσεις 

αντιμετώπισης αυτών. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του 

με την υπαιτιότητά του. Κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων ο ανάδοχος δεν θεωρείται 

προστηθείς του Δήμου και συνεπώς δεν ευθύνεται ο Δήμος για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει ο ανάδοχος, το 

προσωπικό ή τα μηχανήματά του σε  τρίτα πρόσωπα ή πράγματα 

 

 

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εργοδότη 
 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

Ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους 

όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Σ.Υ και το αργότερο σε τριάντα 

(30) ημέρες από την έγκριση και θεώρηση του λογαριασμού πληρωμής από τον Δήμο. 

 

Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία 
 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν 

για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 

ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εργοδότης είναι 

ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εργοδότη και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εργοδότη προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών 
 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες. 

Άρθρο 9ο – Επίβλεψη παραλαβή και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης θα γίνει από πρόσωπο που θα ορισθεί από τον 

Εργοδότη και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την υποβολή  εργασιών και εκθέσεων όπως αναγράφονται αναλυτικά στο 

τεύχος "Τεχνικών Προδιαγραφών". 

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται 

από την Ομάδα Επίβλεψης όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, και ότι 

έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η παραλαβή 

γίνεται εντός 2 μηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση του Εργοδότη. Παράλληλα 
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συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των υποδομών και του εξοπλισμού της 

εγκατάστασης. 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή εργασιών, μετά από αίτηση του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής 
 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών  η  αμοιβή  του  αναδόχου  καθορίζεται  σε  ευρώ για το σύνολο της 

μελέτης μειωμένο κατά την έκπτωση επι του ποσού αυτού όπως αναφέρεται στο ενδεικτικό τιμολόγιο, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται 

ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την παράδοση των 

εργασιών. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 11ο – Έκπτωση Αναδόχου 
Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις 

ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές του ∆ήµου, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί 

να είναι µικρότερη των πέντε (5) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 

άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 

και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 
 
 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      30/01/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      30/01/2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
συν. προυπ. 21.080,00 €» 

 

Της επιχείρησης …………………………………………….………………………….……………………µε 

έδρα στ… ………………………………………..……………………. οδός 

…………………………………..………………… αριθµ. …...Τ.Κ………………. Τηλ.: 

……………..……………..……Κινητό: ……………………………… Fax: ………………………..……………  

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΟΜΑΔΑ 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ         

1 
Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης έως Φ40 επί 
χωματόδρομου  ΤΕΜ   90,00 €   

2 
Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης Φ50-Φ125 
επί χωματόδρομου  ΤΕΜ   140,00 €   

3 
Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης Φ140 επί 
χωματόδρομου  ΤΕΜ   190,00 €   

4 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης έωςΦ40 επί 
ασφαλτοστρωμένου, πλακοστρωμένου ή 
τσιμεντοστρωμένου δρόμου  ΤΕΜ   120,00 €   

5 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης Φ50-Φ125 
επί ασφαλτοστρωμένου, πλακοστρωμένου ή 
τσιμεντοστρωμένου δρόμου  ΤΕΜ   180,00 €   

6 

Αποκατάσταση βλάβης σωλήνων ύδρευσης Φ140 επί 
ασφαλτοστρωμένου, πλακοστρωμένου ή 
τσιμεντοστρωμένου δρόμου   ΤΕΜ   200,00 €   

7 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής 
ύδρευσης  ΤΕΜ   50,00 €   

8 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.  ΤΕΜ   30,00 €   

  

  
  

 
  

ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
  
   

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της εν λόγω 
εργασίας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 

 
 
 

 

Αμφιλοχία,                 /       / 2020 

Ο προσφέρων 
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