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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    5 - 1 -2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:   -  60  - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                              ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :    6 / 2021 
 
ΘΕΜΑ:   «Έγκριση μελέτης για την υπηρεσία  «Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Αμφιλοχίας  συνολικού 
Προϋπολογισμού # 8.010,40 € # με ΦΠΑ» 

 
 

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 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 

3. Τις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει 
σήμερα 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
5. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 25-6279.001 
6. Το πρωτογενές αίτημα 11909 - 14/12/2020 - 20REQ007836922 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). 

7. Το υπ. αριθμ. 11910 - 14/12/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
8. Την υπ. αριθμ. Α-909/2020 ,  (ΑΔΑ:ΩΩΙΩΩΨΞ-ΔΤΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού8010,4 ευρώ 

με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ 20REQ007866280). 
9. 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. 

10. Την αριθμ  05/11-12-2020 -   μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την υπηρεσία  «Έλεγχος ποιότητας 
νερού Δήμου Αμφιλοχίας  συνολικού Προϋπολογισμού # 8.010,40 € #» 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Α. Την έγκριση της αριθμ  05/11-12-2020  μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την υπηρεσία  «Έλεγχος 
ποιότητας νερού Δήμου Αμφιλοχίας  συνολικού Προϋπολογισμού # 8.010,40 € #» (όπως 
επισυνάπτεται) 
 
 
Β. Την διενέργεια της υπηρεσίας   με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

Κατσούλας Γεώργιος 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΘ03ΩΨΞ-995



 

2 
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"   

 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 8.010,40 € 

 
CPV: 71620000-0   «Υπηρεσίες αναλύσεων»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 05/2020 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Προϋπολογισμού: 8.010,40 € με ΦΠΑ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 8.010,40 € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να 

αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τις αναλύσεις του πόσιμου νερού του Δήμου 

Αμφιλοχίας, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας  αυτού  και προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της ποιότητας του νερού ύδρευσης στη Δημοτική ενότητα Αμφιλοχίας,  

Δημοτική ενότητα Ινάχου και στη Δημοτική ενότητα Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας, σύμφωνα με την 

αριθμ. Γ1 (δ) /ΓΠ οικ. 67322/6-9-2017 ΚΥΑ (φεκ 3282/19-9-2017 τευχος β) , η οποία αντικαθιστά την 

αριθμ.  Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» ΚΥΑ  σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1988 όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ)2015/1787 και την  αριθμ.  Δ1(δ)/ Γ.Π. οικ 16518/27-2-2018 

εγκύκλιο του  Υπουργείου Υγείας  

Θα γίνουν:  

α) 43 έλεγχοι δοκιμαστικής παρακολούθησης και 8 έλεγχοι ελεγκτικής παρακολούθησης στη Δημοτική 

Ενότητα Αμφιλοχίας,  

β) 34 έλεγχοι δοκιμαστικής παρακολούθησης και 3 έλεγχοι ελεγκτικής παρακολούθησης στη Δημοτική 

Ενότητα Ινάχου και  

γ) 11 έλεγχοι δοκιμαστικής παρακολούθησης και 1 έλεγχος ελεγκτικής παρακολούθησης στη Δημοτική 

Ενότητα Μενιδίου 

(οι παράμετροι ελέγχου αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες). 

Οι δειγματοληψίες θα είναι κατά το δυνατόν ομαδοποιημένες και δεν θα ξεπεράσουν  ετησίως τις 80, θα 

κοστολογούνται  δε επιπλέον.  

Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι οι απολύτως αναγκαίοι που δύνανται να πραγματοποιηθούν  λόγω της 

συγκεκριμένης  πίστωσης  που είναι  εγγεγραμμένη στον τρέχοντα προϋπολογισμό, θα δοθεί δε βάρος 

στους οικισμούς αναλόγως του πληθυσμού,  της κατανάλωσης και προβλημάτων που τυχόν έχουν 

προκύψει στο παρελθόν.   

 

ΑΔΑ: ΩΘ03ΩΨΞ-995



 

4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Δοκιμαστική παρακολούθηση 

 
         

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 . Ελεγκτική παρακολούθηση 

 
 
Όλες οι παραπάνω αναλύσεις θα πραγματοποιούνται σε Χημικό -  Μικροβιολογικό Εργαστήριο Έρευνας 

– Αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου το οποίο θα είναι διαπιστευμένο με το πρότυπο   ISO IEC 

17025/2005 ή άλλο ισοδύναμο  διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ (Υπουργείο Ανάπτυξης). Ο 

χρόνος εκτέλεσης κάθε δοκιμής θα ανέρχεται σε 3 - 7 ημέρες (ανάλογα με παραμέτρους και τον αριθμό 

δειγμάτων). 

Αντιμετώπιση παρεκκλίσεων και εκτάκτων καταστάσεων  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

                         ΜΕΘΟΔΟΙ 

Γεύση, Οσμή, Χρώμα  ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ,ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ  
12Ο/ / 25Ο C 

Θολερότητα DPD 
Αγωγιμότητα APHA 2510  
PΗ APHA 4500H+ 
Υπολειμματικό Χλώριο ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ  UV – DPD  
Αμμωνία APHA 417B 
Χλωριούχα ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ -  MOHR 
Ολικά κολοβακτηριοειδή ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ –  ISO 9308 -1 ή EN 

ISO 9308-2 
Συνολικά κολοβακτηριοειδή σε 22ο C  και  37ο C ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  - ΕΝ ISO 6222 
E. Coli ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ -  ISO 9308 -1 ή EN 

ISO 9308-2  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ                          ΜΕΘΟΔΟΙ παρακολουθησης 
P, Fe, Cu, Mn ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ   
Ca, Mg ,Na, K ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ   
F (Φθοριούχα) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ   
Ολική σκληρότητα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
Θειικά  ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ  UV 
Βρωμικά            IONTIKH ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Οξειδωσιμότητα APHA 
Clostridium Perfingens ISO 7937/2004 
Υπολειμματικό Χλώριο ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ  UV – DPD  
Ολικές  φαινολικές    ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΖΑΣ  
Παρασιτοκτόνα  ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ -LCMSMS-GCMS/ECD 
Ολικά τριαλογονομεθάνια  (TPH) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  FID 
Νιτρικά APHA 4500-NO3 
Αμμωνία APHA 417B 
1,2 
Τριχλωροαιθάνιο,τετραχλωροαιθένιο,τριχλωροαιθενιο 

GC/MS  ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΖΑΣ 

Benzolium GC/MS  ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΖΑΣ 
Benzo(a)  pyrene ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - HPLC 
Κυανιούχα (CN)* ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ   UV/VIS 
Pb (μόλυβδος), Cd (κάδμιο), Ni (νικέλιο),  
As (αρσενικό), Hg (υδράργυρος), B(Bόριο), 
Cr (Χρώμιο ολικό), Sb (Αντιμόνιο), Se (Σελήνιο), 
Al (Αργίλιο) 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  -  AAS / VGA 
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 Στην περίπτωση όπου από το αποτέλεσμα των αναλύσεων προκύψει ότι κάποια ή όλες οι 

παράμετροι δεν βρίσκονται εντός των ορίων της τότε γίνεται η διεξαγωγή εκ νέου 

δειγματοληψίας (1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) για την διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων. Η 

συλλογή δείγματος της επαναληπτικής δειγματοληψίας γίνεται από το ίδιο το σημείο από την 

αρχική. 

 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί εκ νέου παρέκκλιση τότε διεξάγονται 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 

δειγματοληψία με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση συλλέγονται δυο τυχαία δείγματα 

δικτύου ύδρευσης για κάθε δεξαμενή που τροφοδοτεί το δίκτυο ύδρευσης του εκάστοτε 

Δημοτικού Διαμερίσματος. 

 Στην  περίπτωση φυσικών καταστροφών (λ.χ. σεισμών,) και έντονων καιρικών φαινομένων (λ.χ. 

βροχοπτώσεων) στη διάρκεια των οποίων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης μηχανικών βλαβών 

στο δίκτυο ύδρευσης και εισόδου σ’ αυτό ξένων υλών (π.χ. αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες 

κ.λ.π.), που είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού (λ.χ. μεταβολή 

φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, ηλεκτροχημικού 

δυναμικού του υλικού ύδρευσης σε συνδυασμό με τη διαβρωτικότητα του νερού, μικροβιολογική 

μόλυνση του νερού), ο ανάδοχος υποχρεούται  να διενεργήσει αμέσως υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας 

των συστημάτων ύδρευσης που θα υποδείξει η υπηρεσία και πάντα στα πλαίσια των ανωτέρω 

δοκιμαστικών παρακολουθήσεων  

 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από 

ίδιους ανταποδοτικούς πόρους του Δήμου Αμφιλοχίας. 

Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται με την έκδοσή τους στην αρμόδια υπηρεσία σε έντυπη μορφή 

υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργαστηρίου και τον ανάδοχο (εφόσον ο ανάδοχος  δεν 

εκτελεί τις αναλύσεις με ίδια μέσα).  

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 6.460,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.550,40 ευρώ 

δηλαδή συνολικά 8.010,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-

6279.001, του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας ετών 2020 -2021. 
 

 
Αμφιλοχία   11/12/2020 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 
 

Πολύζος Ευστάθιος 

Ελέγχθηκε  
Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & 
Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 
 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

     Αμφιλοχία   11/12/2020 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 05/2020 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Προϋπολογισμού: 8.010,40 € με ΦΠΑ 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ    

(τεμ.) 
ΤΙΜΗ              

(€/ τεμ.) 
ΚΟΣΤΟΣ         

(€) 

1 
Δοκιμαστικές 
παρακολουθήσεις 

88 25,00 2.200,00 

2 
Ελεγκτικές 
παρακολουθήσεις 

10 330,00  3.300,00  

3 Κόστος δειγματοληψίας 80 12,00 960,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 6.460,00 € 

 Φ.Π.Α. (24%) 1.550,40 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.010,40 € 
 
 
 

Αμφιλοχία   11/12/2020 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 
 

Πολύζος Ευστάθιος 

Ελέγχθηκε  
Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & 
Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 
 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

     Αμφιλοχία   11/12/2020 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 

ΑΔΑ: ΩΘ03ΩΨΞ-995



 

7 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ05/2020 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Προϋπολογισμού: 8.010,40 € με ΦΠΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 8.010,40 € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να 

αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τις αναλύσεις του πόσιμου νερού του Δήμου 

Αμφιλοχίας, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Άρθρο 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 για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  

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. Εφόσον δεν είναι ο ίδιο 

διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης πόσιμου ύδατος, , να προσκομίσει  στοιχεία για το εργαστήριο 

με το οποίο θα συνεργάζεται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης  

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα 

για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

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 
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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: 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 10ο: 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 11ο: Επίλυση διαφορών 

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

ισχύουσες διατάξεις. 

 

Αμφιλοχία   11/12/2020 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 
 

Πολύζος Ευστάθιος 

Ελέγχθηκε  
Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & 
Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 
 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

     Αμφιλοχία   11/12/2020 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΘ03ΩΨΞ-995



 

9 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 05/2020 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Προϋπολογισμού: 8.010,40 € με ΦΠΑ 

 

 ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης 

……………………………………………..……….………………………….………………………………… µε 

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

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

Κινητό…………………………..……..……. Εmail: ………………………………………….  

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης και την μελέτη της παροχής υπηρεσιών, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά: 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση 
της εν λόγω παροχής υπηρεσίας µε το παρακάτω τιµολόγιο προσφοράς. 

 
 

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ    

(τεμ.) 

ΤΙΜΗ              
(€/ τεμ.) 
ΠΡΟΥΠ. 

ΤΙΜΗ  ΜΟΝ.            
(€/ τεμ.) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ         

(€) 

1 
Δοκιμαστικές 
παρακολουθήσεις 

88 25,00  
 

2 
Ελεγκτικές 
παρακολουθήσεις 

10 330,00   
 

3 Κόστος δειγματοληψίας 80 12,00   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α. (24%)  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 
 

 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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