
 

	
	
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    07-5 -2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 3416 - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : Πούλιου Ελένη 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  80/ 2020 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 19.998,50 €» 

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 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 26 του Ν. 4585/18 (ΦΕΚ 216/24.12.2018 τεύχος Α’). 
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. : 25-6262.008 
8. Το πρωτογενές αίτημα 1942 - 28/2/2020 (ΚΗΜΔΗΣ:20REQ006362951) 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. 1943 - 28/2/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
10. Την υπ. αριθμ. Α-375/2020 (Αριθμ πρωτ. 1984/3-3-2020),  (ΑΔΑ:ΩΜΩΔΩΨΞ-ΞΙΦ) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού  19.998,50 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006371005) 

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 01/2020 - 27/2/2020  μελέτη του Τμήματος  Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης (ορθή 
επανάληψη)  



 

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθμ. 01 / 27-2-2020 
μελέτης (ορθή επανάληψη) που συνέταξε το Τμήμα  Άρδευσης και Αποχέτευσης του Δήμου  
Αμφιλοχίας , για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 19.998,50 €». 
 Β. Την διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Κατσούλας 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΔΗΜΟΣ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
ΤΜΗΜΑ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
ΑΡ.	ΜΕΛΕΤΗΣ	01/2020	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

ΜΕΛΕΤΗ	

ΠΑΡΟΧΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ	ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	ΔΕ	
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Δ.	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	(με	Φ.Π.Α.)	19.998,50	€	
 

CPV: 65500000-8 «Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
	

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 



 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΔΗΜΟΣ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
ΤΜΗΜΑ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΑΡΔΕΥΣΗΣ	
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
ΑΡ.	ΜΕΛΕΤΗΣ	01/2020	
	

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ	ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	ΔΕ	
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
Προϋπολογισμού:	19.998,50		€	με	ΦΠΑ	

	

 ΤΕΧΝΙΚΗ	ΕΚΘΕΣΗ	
	
	

1.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΤΗΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 19.998,50  € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να 
αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών της Δημοτικής 
Ενότητας Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, για την έκδοση λογαριασμών κατανάλωσης. Αφορά τρεις (3) 
καταμετρήσεις που θα διεξαχθούν σε διαστήματα που θα υποδείξει η υπηρεσία και πάντως εντός του 2020. 
Επιπλέον η κάθε καταμέτρηση θα διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την εντολή εκτέλεσης.  

 
Η καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών θα γίνει με ειδικούς καταμετρητές χειρός που διαθέτει η 
υπηρεσία μας και θα χορηγηθούν στον ανάδοχο, για την μέτρηση καταναλώσεων νερού, προκειμένου αυτές 
να εισαχθούν στο Μηχ/κό Σύστημα του Δήμου. 

 

2.	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
Στο Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας προβλέπεται να γίνει η μέτρηση και ο έλεγχος καλής 
λειτουργίας των υδρομετρητών καθώς επίσης και ο έλεγχος παρανόμων συνδέσεων, με παράλληλη αρίθμηση 
της διαδρομής ανά κοινότητα όπου αυτή δεν υπάρχει. Επιπλέον θα γίνει η καταγραφή των υδρομετρητών οι 
οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι εντός της ιδιοκτησίας του υδρευόμενου ακινήτου και δυσχεραίνουν την 
λήψη των ενδείξεων προκειμένου να εντοπιστούν και στη συνέχεια να μετατοπιστούν σύμφωνα με το 
ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Αμφιλοχίας, ο εντοπισμός των υδρομετρητών οι 
οποίοι δεν είναι εμφανείς (καλυμμένοι ή σκεπασμένοι), ο εντοπισμός των υδρομετρητών που είναι 
τοποθετημένοι ανάποδα.  
Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου μας στελεχώνετε μόνο από ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών με 
ειδικότητα υδραυλικού και απασχολείται στη Δημοτική Ενότητα Ινάχου με εργασίες επανασύνδεσης παροχών 
ύδρευσης, μετατόπισης παροχών, διακοπές παροχών, αποκατάστασης ζημιών παροχών και δικτύου, 
συντήρηση δημοτικών κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων. 
Περαιτέρω η υπηρεσία στελεχώνεται με ένα (1) υπάλληλο ΥΕ κλάδου ΥΕ Βοηθού υδραυλικού 
Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτες λόγω της μη επάρκειας υπαλλήλων του Δήμου μας 
και της αναγκαιότητας έκδοσης λογαριασμών 
Με την ολοκλήρωση τον καταμετρήσεων ανά κοινότητα θα ενημερωθεί η υπηρεσία ύδρευσης για της ελλείψεις 
ή τις παρατηρήσεις που διαπιστωθήκαν. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους του Δήμου Αμφιλοχίας. 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 16.127,82	 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.870,68 ευρώ 
δηλαδή συνολικά 19.998,50	  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Κ.Α. 25-
6262.008, του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2020. 
	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	
	O	Προϊστάμενος	

Τμήματος	Ύδρευσης	Άρδευσης	
Αποχέτευσης	

Πολύζος	Ευστάθιος	
	

																Αμφιλοχία	27/02/2020	
Συντάχθηκε	

	
Μπούσης	Κων/νος	

	
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΔΗΜΟΣ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
ΤΜΗΜΑ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΑΡΔΕΥΣΗΣ	
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
ΑΡ.	ΜΕΛΕΤΗΣ	01/2020	
	

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ	ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	ΔΕ	
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
Προϋπολογισμού:	19.998,50		€	με	ΦΠΑ	

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
	

 ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ      

 ΟΜΑΔΑ 1      

A ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΕΜ. 
ΥΔΡΟΜ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΜ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΑΜ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ   

1 
Δ.Κ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΠΟΛΗ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2638 3 7914 0,83         6.568,62 €  

2 
Δ.Κ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜ. 
ΠΑΡΑΖΑΡΙΑΣ 55 3 165 0,66            108,90 €  

3 Τ.Κ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ 160 3 480 0,85            408,00 €  

4 ΚΑΝΑΛΟΣ 13 3 39 0,85              33,15 €  

5 Τ.Κ ΣΠΑΡΤΟΥ 401 3 1203 0,85         1.022,55 €  

6 Τ.Κ ΣΤΑΝΟΥ 499 3 1497 0,85         1.272,45 €  

    3766   11298 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         9.413,67 €  

          ΦΠΑ 24%         2.259,28 €  

          ΣΥΝΟΛΟ       11.672,95 €  

 ΟΜΑΔΑ 2      

A/A ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΕΜ. 
ΥΔΡΟΜ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΜ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΑΜ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ   

7 
Δ.Κ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΜΠΟΥΚΑ  288 3 864 0,85            734,40 €  

8 Τ.Κ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ 410 3 1230 0,85         1.045,50 €  

9 
Τ.Κ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ - ΟΙΚΙΣΜ. 
ΑΡΕΙΑΔΑΣ 32 3 96 0,85              81,60 €  

10 Τ.Κ ΑΝΟΙΞΙΑΤΟΙΚΟΥ 563 3 1689 0,85         1.435,65 €  

11 Τ.Κ ΛΟΥΤΡΟΥ 687 3 2061 0,85         1.751,85 €  

12 Τ.Κ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ 423 3 1269 0,85         1.078,65 €  

13 
Τ.Κ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΦΑΛΑΓΓΙΑΣ 34 3 102 0,85              86,70 €  

14 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΑ 21 3 63 0,85              53,55 €  

15 ΒΑΡΕΤΑΔΑ 129 3 387 0,85            328,95 €  
16 ΜΕΓΑΣ ΚΑΜΠΟΣ 46 3 138 0,85            117,30 €  

    2633   7899 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         6.714,15 €  

          ΦΠΑ 24%         1.611,40 €  

          ΣΥΝΟΛΟ         8.325,55 €  

 
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ     19.998,50  €  

	 	 	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	
	O	Προϊστάμενος	

Τμήματος	Ύδρευσης	Άρδευσης	
Αποχέτευσης	

	
Πολύζος	Ευστάθιος	

	

																Αμφιλοχία	27/02/2020	
Συντάχθηκε	

	
	

Μπούσης	Κων/νος	
	

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΔΗΜΟΣ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
ΤΜΗΜΑ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΑΡΔΕΥΣΗΣ	
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
ΑΡ.	ΜΕΛΕΤΗΣ	01/2020	
	

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ	ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	ΔΕ	
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
Προϋπολογισμού:	19.998,50		€	με	ΦΠΑ	

ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	

Άρθρο	1ο:	Αντικείμενο	συγγραφής	
	

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 19.998,50  € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να 
αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών της Δημοτικής 
Ενότητας Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, για την έκδοση λογαριασμών κατανάλωσης. Αφορά τρεις (3) 
καταμετρήσεις που θα διεξαχθούν σε διαστήματα που θα υποδείξει η υπηρεσία και πάντως εντός του 2020. 
Επιπλέον η κάθε καταμέτρηση θα διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την εντολή εκτέλεσης.  

 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου προσφοράς ανά ΟΜΑΔΑ. 
	
΄Αρθρο	2ο:	Ισχύουσες	διατάξεις 
	

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 

 Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16) 
 Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 
 Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
 Το άρθρο 83 του 2362/1995 (ΦΕΚ247 Α) 
 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:	Χρόνος	εκτέλεσης	του	έργου	
	

Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται εντός του οικ. έτους 2020 
 

Άρθρο	5ο:	Υποχρεώσεις	του	εντολοδόχου	
	

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας και ευθύνεται για την 
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο	6ο:	Υποχρεώσεις	του	εντολέα	
	

6.1 Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. Σε περίπτωση καταγραφής 

λανθασμένων ενδείξεων από πλευράς του αναδόχου, υποχρεούται για τον επανέλεγχο και την 
καταγραφή της σωστής ένδειξης χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

 

6.2 Άλλοι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις:  



 

1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και να λαμβάνει σωστά τις ενδείξεις από όλους τους 
τύπους των υδρομετρητών των  υδροληπτών. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα αποτέλεσματα των καταγραφών εντός των 
χρονικών διαστημάτων που αφορούν οι περίοδοι καταμέτρησης, όπως ρητά αναφέρονται στο 
άρθρο 1 της παρούσης. 

3. Τα αποτελέσματα των καταγραφών αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου. Απαγορεύεται η αντιγραφή, 

αποθήκευση, δημοσιοποίηση, δημοσίευση καθ οποιονδήποτε τρόπο, η χορήγηση σε τρίτους και 
διανομή των αποτελεσμάτων καταγραφής (ενδείξεων), εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για 
οποιοδήποτε  σκοπό χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.  

4. Η καταγραφή πραγματοποιείτα με ηλεκτρονικά μέσα που θα διαθέτει στον ανάδοχο ο Δήμος 
Αμφιλοχίας. Δύναται, για λόγους που ο εντολέας κρίνειι, να	 πραγματοποιείται καταγραφή 
χειρόγραφα με τήρηση καρτελών 

5. Όταν η καταγραφή γίνετε χειρόγραφα αυτή θα πραγματοποιείται με στυλό μελανού χρώματος 
τύπου bic και θα πρέπει οι αριθμοί να είναι καθαροί και ευανάγνωστοι. Απαγορεύονται σβησίματα 
ή ξέσματα καθώς και η χρήση διορθωτικού.   

6. Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής υδρομέτρου ο ανάδοχος υποχρεούται για τον επανέλεγχο 
του υδρομέτρου χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

7. Οι κάθε είδους επανέλεγχοι που περιλαμβάνονται στο παρόν θα πραγματοποιούνται σε έντυπο που 
θα χορηγείται στον ανάδοχο  από την αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης του  Δήμου Αμφιλοχίας  και στο 
τέλος θα φέρει τις υπογραφές αυτών που διενέργησαν τον έλεγχο και θεώρηση του Αρμόδιου 
Αντιδημάρχου. 

8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος λειτουργεί μεροληπτικά και υπέρ των καταναλωτών 
προβάλλοντας ως δικαιολογία το πρόσχημα της εκ παραδρομής λανθασμένης λήψης ενδείξεων που 
έχει ως  σκοπό την πληρωμή μειωμένων λογαριασμών εκ μέρους των καταναλωτών, θα θεωρηθεί ότι 
συμβάλει στην κλοπή νερού και διώκεται ποινικά σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης του Δήμου 
και την σχετική Νομοθεσία. 

9. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της σωστής και ακίνδυνης εκτέλεσης 
τους, τυχόν δε ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους , θα βαρύνει τον ίδιο. 

10. Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε ζημιά 
που προκαλείται από τον ανάδοχο βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος 

 

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 εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά 
την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον 
εντολέα 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 εντολέα 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 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  εντολοδόχου  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 εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 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 εντολοδόχος 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 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	
	O	Προϊστάμενος	

Τμήματος	Ύδρευσης	Άρδευσης	
Αποχέτευσης	

	
Πολύζος	Ευστάθιος	

	

																Αμφιλοχία	27/02/2020	
Συντάχθηκε	

	
	

Μπούσης	Κων/νος	
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