
                      Ανθηρό:     30-5-2018 

                       Αριθ.Πρωτ: 1733 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  
Οικονομικούς Φορείς 
 

 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

      Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία : «Συντήρηση υδραγωγείων της 

Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής  Αργιθέας για το έτος 2018» προυπολογιζόμενης 

δαπάνης                11.410,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-

2016). 

     Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1332/24-

04-2018απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 

και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3/2018. 

    Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την ανωτέρω εργασία   όπως αυτές 

περιγράφονται στην συνημμένη  τεχνική περιγραφή  το αργότερο μέχρι την 4/06/2018 ημέρα 

Δευτέρα .Η προσφορά σας θα κατατεθεί στα γραφεία του δήμου Αργιθέας  είτε αυτοπροσώπως 

ή και  ταχυδρομικώς.  Κριτήριο  αξιολόγησης είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή). 

 

      Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με 

την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

 

Ταχυδρομική Δ/νση: Ανθηρό Αργιθέας 

Τ. Κ : 430 65 

Πληροφορίες: Α. Τσίγκα 

Τηλέφωνο:  2445350410-413 

FAX: 2445350419-418 

Mail: athinatsiga@gmail.com 





Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα γραφεία  του ∆ήµου Αργιθέας (Τηλ. 

2445350413-410) κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες. 

 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας 

 

 

                                                                                             Λάμπρος Τσιβόλας 

Συνημμένα: 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός, προϋπολογισμός 

3. Τιμολόγιο Μελέτης 

4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Προϋπολογισμός Προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση υδραγωγείων Δημ. Ενότητας 
Ανατολικής Αργιθέας για το έτος 2018. 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

 Προϋπολογισμός:  11.410,10€ 
 Κ.Α.25-6262.03 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες  συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης βλαβών του 
εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης,  τον καθαρισμό, επισκευή, συντήρηση   όλων των 
δεξαμενών, υδρομαστεύσεων – πηγών, φρεατίων  καθώς με  σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας του 
πόσιμου νερού  όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αν. Αργιθέας Δήμου Αργιθέας. 
   Ο Δήμος Αργιθέας δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
της Δημοτικής Ενότητας που αφορούν τη συντήρηση και την επισκευή βλαβών, καθαρισμό συντήρηση 
δεξαμενών, υδρομαστεύσεων καθώς και τη  συχνή επιτήρηση  του δικτύου ύδρευσης. 
    Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι 
οι εξής: 

1. Καθαρισμός,  συντήρηση   των ενεργών  δεξαμενών της Δ.Ε. Αν. Αργιθέας σε σύνολο 31 
(τριάντα μια) καθώς και των υδρομαστεύσεων -  πηγών σε σύνολο 34 (τριάντα τέσσερις) που κρίνεται 
απαραίτητο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τιμολόγιο, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και  η 
συνεχής,  αδιάλειπτη παροχή  πόσιμου  νερού στους κατοίκους με τις παρακάτω εργασίες: 

Α. Εκκένωση δεξαμενών μέσω βάνας καθαρισμού. 

Β. Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαμενής καθώς και της εισόδου της από χόρτα, 

βάτα και λοιπά υλικά, χειρωνακτικά ή με τη χρήση εργαλείων -μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, 

αλυσοπρίονα, σκαπτικά μηχανήματα, κλπ). H απομάκρυνση μπαζών σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης. 

Γ. Καθαρισμός φρεατίων πλησίον της δεξαμενής και αλλαγή Βάνων κλπ.. 

Δ. Καθαρισμός εσωτερικού δεξαμενής (δάπεδο & τοιχώματα) από εναποθέσεις, άλατα, κλπ και 

απομάκρυνση αυτών,  με τη χρήση ύδατος υπό πίεση, βούρτσισμα που δεν καταστρέφουν τα 

τοιχώματα της δεξαμενής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαθίσεις μικροοργανισμοί στα τοιχώματα 

των δεξαμενών, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή βακτηρίων που μολύνουν το νερό και 

υποβαθμίζουν την ποιότητα του και πλύσιμο δεξαμενής μετά τον εσωτερικό καθαρισμό. Εργασίες 

στεγανοποίησης, επισκευής στις δεξαμενές που κρίνεται απαραίτητο. 

Ζ. Φωτογράφηση δεξαμενής (εσωτερικά-εξωτερικά) και περιβάλλοντος χώρου πριν και μετά τις 

εργασίες και Δημιουργία φακέλου (ονομαστικού αρχείου ανά Τοπική Κοινότητα). 

Η. Καταγραφή στοιχείων δεξαμενής (όγκος-μήκος πλάτος ύψος, αριθμός διαμερισμάτων) καθώς 

και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν και επισκευάστηκαν  η αντικαταστάθηκαν (πχ χαλασμένο 

παράθυρο, σκουριασμένη πόρτα, έλλειψη ασφάλισης, καπάκια , κατεστραμμένο φρεάτιο, κλπ) σε 

έντυπο που θα παραδοθεί στον Δήμο.  

2.  Καθαρισμός εσωτερικά των   υδρομαστεύσεων από άμμο, χώμα κλπ., καθώς και επισκευή των 

κατεστραμμένων καπακιών, βάνες κλπ. Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από φερτά υλικά κλπ. 

3. Επισκευές του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης  με εργασία από τον ανάδοχο και 
παροχή υλικών από την αποθήκη του Δήμου συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής και επίχωσης  που 
ενδεχομένως είναι  απαραίτητη και όλες τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης του 
οδοστρώματος. Επίσης θα καταγράφεται με αναλυτικές εργασίες η κάθε επισκευή. 
4.Καθαρισμός    των φρεατίων (παροχών και δικλείδας) καθώς και επισκευή αυτών του δικτύου 
ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων  της Δημοτικής Ενότητας Αν. Αργιθέας. 
5. Τοποθέτηση παροχών ύδρευσης από κεντρικό αγωγό . 
                                                                                           

                                                                              Συντάχθηκε  Ανθηρό 24/04/2018 

Θεωρήθηκε   

Ο Δήμαρχος Αργιθέας 

 

 

Τσιβόλας Λάμπρος 

 

 

 

 

Αθηνά Τσίγκα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

  





 4 

 

 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση υδραγωγείων Δημ. Ενότητας  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  Αν. Αργιθέας για το έτος 2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ      

   Προϋπολογισμός : 11.410,10 € 

  
Κ.Α. : 25-6262.03 

       

       

       

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

1 
Επισκευή βλάβης αγωγών όλων των 
διαμέτρων 

Τιμή  ανά 
επισκευή 1 95,00 57,00 5.415,00 

2 Καθαρισμός και συντήρηση  δεξαμενών Τεμάχια 2 31,00 55,00 1.705,00 

3 
Καθαρισμός και συντήρηση 
υδρομαστεύσεων  Τεμάχια 3 34,00 45,00 1.530,00 

4 Καθαρισμός και επισκευή Φρεατίων  Τεμάχια 4 15,00 25,00 375,00 

5 
Τοποθέτηση  παροχής ύδρευσης από 
κεντρικό αγωγό. Τεμάχια 5 8,00 22,086 176,69 

ΣΥΝΟΛΟ 9.201,69 

ΦΠΑ 24% 2.208,41 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.410,10 

       

       

 Θεωρήθηκε       24/04/2018   Συντάχθηκε  Ανθηρό 24/04/2018 

 Ο Δήμαρχος      

       

       

 Λάμπρος  Τσιβόλας   Αθηνά  Τσίγκα  

    Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση υδραγωγείων Δημ. 

Ενότητας Αν. Αργιθέας για το έτος 2018. 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

 Προϋπολογισμός:  11.410,10€ 
 Κ.Α.25-6262.03 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.Τ.: 1   (Άρθρο: ΥΔΡ16.18.01.ΣΧΕΤ,16.20.ΣΧΕΤ ) Επισκευή βλάβης αγωγών ύδρευσης 

όλων των διαμέτρων .  

 -Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού  ύδρευσης  από το δίκτυο , και Σύνδεση νέου  

αγωγού   ύδρευσης   

-Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου  αφού προηγουμένως  έχει 
απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για διάμετρο υφισταμένου 
αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου   με αποκατάσταση του χώρου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Οι εργασίες για την  αποκοπή τμήματος του σπασμένου αγωγού (το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του 

υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωση του αγωγού ,  η άντληση των νερών από το σημείο της 

βλάβης  στο δίκτυο απορροής ομβρίων και η αποκατάσταση της ροής του νερού μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών επισκευής) , 

β. Οι εργασίες για τη σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση 

υφισταμένου, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του από το δίκτυο 

γ. Οι εργασίες για την  τοποθέτηση νέου τμήματος σωλήνα στην διάσταση και στις προδιαγραφές του 

τμήματος που αποκόπηκε  και η συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων 

σύνδεσης των δύο αγωγών. 

Δ. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες εκσκαφής ,επίχωσης και αποκατάστασης του χώρου πέριξ 

της βλάβης. 

Τιμή ανά ζεύγος συνδέσεων κατά τα ανωτέρω,  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):      Πενήντα επτά ευρώ 

            (Αριθμητικώς):   57,00€ 

 

 

   

 

Α.Τ.: 2  . ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 Όλες οι εργασίες για των καθαρισμό των δεξαμενών όπως αφαίρεση άμμου, χωμάτων, 
αλγών και απομάκρυνση κάθε είδους υπολείμματος  που υπάρχει στον πυθμένα 
καθώς και στα τοιχώματα, με τη χρήση ύδατος υπό πίεση , βούρτσισμα όπου δεν 
καταστρέφονται τα τοιχώματα της δεξαμενής , έτσι ώστε διασφαλίζεται η  ποιότητα του 
πόσιμου νερού.  

 Η εργασία για την επισκευή των δεξαμενών (αλλαγή καπακιών, εργασίες 
στεγανοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο   κλπ). Επίσης η μεταφορά όλων των 
απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των πλεοναζόντων 
προϊόντων. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ).    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε   
 (Αριθμητικώς): 55,00€     

 

Α.Τ.: 3  . ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 Όλες οι εργασίες για των καθαρισμό των υδρομαστεύσεών όπως αφαίρεση άμμου, 
χωμάτων, αλγών και απομάκρυνση κάθε είδους υπολείμματος  που υπάρχει στον 
πυθμένα καθώς και στα τοιχώματα, έτσι ώστε διασφαλίζεται η  ποιότητα του πόσιμου 
νερού.  

 Η εργασία για την επισκευή των υδρομαστεύσεων  (αλλαγή καπακιών κλπ). Επίσης η 
μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 
πλεοναζόντων προϊόντων. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα  πέντε   
 (Αριθμητικώς): 45,00€     

Α.Τ.: 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ 

(ΥΔΡ-Α 16.25ΣΧΕΤ, ΥΔΡ-Α 16.28. ΣΧΕΤ .) 

   
ΥΔΡ-Α 16.25-1628 
ΣΧΕΤ. 

Επισκευή και  καθαρισμός  φρεατίων . 

 
      Στην τιμή περιλαμβάνονται : 
 

1. Οι εργασίες καθαρισμού του φρεατίου και απομάκρυνσης των ακατάλληλων υλικών, 
και η αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου στην πρότερα κατάσταση.  

2. Η εργασία για την επισκευή των φρεατίων (καπάκια κλπ) καθώς και αλλαγή δικλείδων 
όπου δεν λειτουργούν. Επίσης η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου 
του έργου και η αποκομιδή των πλεοναζόντων προϊόντων. 

 
Τιμή ανά φρεάτιο βάνας και χειριστηρίου  και παροχής (τεμ) σε οποιοδήποτε σωλήνα και 
διάμετρο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε   
 (Αριθμητικώς): 25,00€     

 

Α.Τ.: 5 . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση νέας παροχής ύδρευσης από 
κεντρικό αγωγό του δικτύου. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο  ευρώ και 86‰   
 (Αριθμητικώς): 22,086€     

 

Θεωρήθηκε   

Ο Δήμαρχος Αργιθέας 

 

 

Τσιβόλας Λάμπρος 

 

         Συντάχθηκε Ανθηρό   24/04/2018 

  

 

Αθηνά Τσίγκα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

 

Με την παρούσα  προβλέπονται γα γίνουν οι εργασίες για την συντήρηση 

υδραγωγείων  Δημοτικής Ενότητας Αν. Αργιθέας για το έτος 2018 

Άρθρο 2ο :     Υπογραφή σύμβασης –Συμφωνητικό-εγγυητική καλής εκτέλεσης . 

 

    

Μετά την ανάθεση στον ανάδοχο, αυτός καλείται να υπογράψει τη σχετική για τη 

σύμβαση ανάθεσης, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση 

προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσό 5% του προϋπολογισμού 

της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. 
 

 

Άρθρο 3ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του  Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 

και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.  

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης.  
 
 

Άρθρο 4ο :     Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το τιμολόγιο μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 

Άρθρο 5ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
    

Ένα έτος  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δικαίωμα παράτασης των 

εργασιών που δεν έχουν εκτελεστεί μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση υδραγωγείων Δημ. Ενότητας 

Αν. Αργιθέας για το έτος 2018. 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ   

 Προϋπολογισμός: 11.410,10€  

 Κ.Α.25-6262.03 

https://eperifereia.files.wordpress.com/2016/08/cebd_4412_2016.pdf
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Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και 

ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 

εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
 

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

κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 

Άρθρο 8ο :    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 επέλευσης 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 σε 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 της 

ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 

 Άρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 

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

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
         

Άρθρο 10ο :     Τρόπος πληρωμής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

11.410,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης 

επί του ποσού αυτού, 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 οι οποίες θα 

παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 177/2017 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 

Άρθρο 11ο :     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 12ο :     Επίλυση διαφορών 
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Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                      
 

 

Συντάχθηκε  Ανθηρό 24/04/2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ 

                      

 

 

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση υδραγωγείων Δημ. Ενότητας  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  Αν. Αργιθέας για το έτος 2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ      

   Προϋπολογισμός : 11.410,10 € 

  
Κ.Α. : 25-6262.03 

       

   
    

       

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

1 
Επισκευή βλάβης αγωγών όλων των 
διαμέτρων 

Τιμή  ανά 
επισκευή 1 95,00   

2 Καθαρισμός και συντήρηση  δεξαμενών Τεμάχια 2 31,00   

3 
Καθαρισμός και συντήρηση 
υδρομαστεύσεων  Τεμάχια 3 34,00   

4 Καθαρισμός και επισκευή Φρεατίων  Τεμάχια 4 15,00   

5 
Τοποθέτηση  παροχής ύδρευσης από 
κεντρικό αγωγό. Τεμάχια 5 8,00   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

       

    Ο προσφέρων   
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