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Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Χαλκίδα,     25/10/2019 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
Αρμόδιος: Μαστρογιάννη Ελένη 
        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
  

       ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την αρ. 94/08-04-2019 απόφαση ΔΣ/Δ.Ε.Υ.Α.Χ. [ΑΔΑ: 6Κ79ΟΕΚΜ-Θ0Ω] και την 

αρ. 111/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων κυρώθηκε ο Κανονισμός 
Ύδρευσης που ρυθμίζει τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης 
αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 17 του ως άνω Κανονισμού ορίζεται ότι σε περίπτωση μη 
εξόφλησης δύο συνεχόμενων λογαριασμών (τετράμηνο), η Επιχείρηση δύναται να 
προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι οφειλές των καταναλωτών και η Επιχείρηση 
υποχρεούται στη λήψη μέτρων για την είσπραξη αυτών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
Κανονισμό Ύδρευσης.  

Λόγω έλλειψης προσωπικού, κρίνεται απαραίτητο να υποστηριχθεί η Δ/νση 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, διακοπών 
και επανασυνδέσεων υδροδότησης ακινήτων, οι οποίες θα λάβουν χώρα σε όλο τον 
Καλλικρατικό Δήμο Χαλκιδέων, δηλαδή : 

- Δ.Ε. Χαλκίδας 
- Δ.Ε. Αυλίδας 
- Δ.Ε. Ν. Αρτάκης 
- Δ.Ε. Ληλαντίων 
- Δ.Ε. Ανθηδόνας  

Η υπό εκτέλεση υπηρεσία  έχει τον εξής προϋπολογισμό : 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Τοποθέτηση βάνας 
ασφαλείας στο υδρόμετρο 
με ταυτόχρονη διακοπή 
υδροδότησης ακινήτου 

Τεμ. 1.500 5,50 € 8.250,00 € 

2 Επανασύνδεση 
υδροδότησης ακινήτου 

Τεμ. 
1.500 2,30 € 3.450,00 € 

3 Έλεγχος αυθαίρετης 
επανασύνδεσης 

Τεμ. 
800 2,30 € 1.840,00 € 

4 Ελάχιστη μηνιαία αμοιβή Μήνας 2 1.000,00 € 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.540,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.729,60 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.269,60 € 

http://www.deyax.gr/
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Η προς εκτέλεση Υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 63711200-8 . 

Η υπό εκτέλεση υπηρεσία συνίσταται στις ακόλουθες αναλυτικά περιγραφόμενες 
εργασίες: 

(1) Τοποθέτηση βάνας ασφαλείας στο υδρόμετρο με ταυτόχρονη διακοπή 
υδροδότησης ακινήτου: 

Οι εργασίες διακοπής υδροδότησης ακινήτων γίνονται ως εξής: από τα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (οδός Νεοφύτου 69 Χαλκίδα) δίδεται κατάσταση με τα ακίνητα και τους 
αντίστοιχους αριθμούς υδρομέτρων που θα πρέπει να διακοπούν. Η παραπάνω διακοπή 
γίνεται με την τοποθέτηση βάνας ασφαλείας ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγμα της βάνας 
διακοπής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποδείξει η Επιχείρηση. Μετά την εκτέλεση της 
εργασίας, θα επιστρέφει την κατάσταση με επιλεγμένα τα ακίνητα που έλαβε χώρα η 
διακοπή της υδροδότησης, υπογεγραμμένη από τον Πάροχο και αφού υπογραφεί και από 
εντεταλμένο υπάλληλο της Επιχείρησης θα αποτελεί πιστοποίηση της εργασίας. 

Διακοπή που δεν έγινε θα πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως και δε θα χρεωθεί για 
πληρωμή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

(2) Επανασύνδεση υδροδότησης ακινήτου: 
Όταν ο καταναλωτής  που του διακόπηκε η υδροδότηση τακτοποιήσει την οφειλή 

του, τότε η Επιχείρηση θα πρέπει άμεσα να επαναφέρει την υδροδότηση. Ανάλογα με τη 
ροή των πληρωμών θα δίδεται ξεχωριστή έντυπη εντολή στον Πάροχο, από την Επιχείρηση, 
για την αφαίρεση της  βάνας ασφαλείας και την επανασύνδεση υδροδότησης του ακινήτου. 
Η επιστροφή της γραπτής εντολής  και της  βάνας ασφαλείας που αφαιρέθηκε, με τις 
σχετικές υπογραφές (Παρόχου-Επιχείρησης) αποτελούν πιστοποίηση της εργασίας. 

(3) Έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης: 
Επειδή κάποιοι καταναλωτές, όταν τους γίνει διακοπή υδροδότησης, επεμβαίνουν 

αυθαίρετα στο υδρόμετρο ή υποκλέπτουν νερό παρακάμπτοντας τη διακοπή, απαιτείται 
δειγματοληπτικός έλεγχος των διακεκομμένων υδροδοτήσεων. Η Επιχείρηση δίδει 
κατάσταση με τα ακίνητα και τα υδρόμετρα που πρέπει να ελεγχθούν και αφού γίνει ο 
έλεγχος, με την καταγραφή των σχετικών παρατηρήσεων κλπ., η κατάσταση επιστρέφει 
στην υπηρεσία υπογεγραμμένη από τον Πάροχο και αφού υπογραφεί και από τον 
εντεταλμένο υπάλληλο της Επιχείρησης, θα αποτελεί πιστοποίηση της εργασίας. 

 
Το ωράριο εκτέλεσης των ως άνω εργασιών θα είναι το εξής: 
- Για τη διακοπή υδροδότησης ακινήτου : από 07:30 έως 12:00 
- Για τον έλεγχο αυθαίρετης επανασύνδεσης – υδροδότησης : από 07:30 έως 14:00 

 
Όλα τα εργαλεία και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιεί ο Πάροχος θα 

είναι δικά του εκτός από τις  βάνες ασφαλείας που θα τις χορηγεί  η Επιχείρηση. 
Όλα τα έξοδα κίνησης των μεταφορικών μέσων του Παρόχου (καύσιμα, 

συντήρηση, ασφάλιση οχημάτων κ.λ.π.) βαρύνουν τον ίδιο. 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας ο Πάροχος φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 

ατύχημα που μπορεί να συμβεί στον ίδιο, στο λοιπό προσωπικό του ή σε τρίτους και είναι ο 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση στους κατά νόμο ασφαλιστικούς φορείς του 
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ίδιου όπως και του προσωπικού του και την παροχή των μέσων ατομικής προστασίας στο 
προσωπικό του, επιβαρύνεται δε ως εξυπακούεται με την καταβολή των αντίστοιχων 
εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. 

Θα λαμβάνει δε τα κατάλληλα μέτρα ώστε  να μην υπάρξει ατύχημα στους 
εργαζόμενους ή στους διερχόμενους (πεζούς και οχήματα) και η κυκλοφορία να 
παρεμποδίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο. 

Οι εργαζόμενοι του Παρόχου (κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους) θα 
πρέπει να φορούν γιλέκα με το λογότυπο Δ.Ε.Υ.Α.Χ., τα οποία θα τους χορηγηθούν από την 
Επιχείρηση. 

Η Επιχείρηση δε δεσμεύεται να δίδει καθημερινά εντολές εργασίας στον Πάροχο 
προς εκτέλεση. Γενικά όμως οι εντολές θα ομαδοποιούνται ανά Δημοτική Ενότητα. 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης των ως άνω εργασιών ορίζεται σε δύο μήνες από 
την ημερομηνία ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αύξησης του χρόνου υλοποίησης της 
υπηρεσίας έως την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης. 

Η Επιχείρηση   δύναται   να τροποποιήσει  τη  Σύμβαση  ως προς τις επιμέρους 
ποσότητες των εργασιών και κατ’ επέκταση του συνόλου των ποσοτήτων της Σύμβασης, 
κατόπιν της υπογραφής αυτής και πριν την λήξη ισχύος της,  ως δικαίωμα προαίρεσης 
ποσοστού μέχρι 25% των αρχικών ποσοτήτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών,   σύµφωνα   µε   τις   διατάξεις   του   αρ.   337   του 
Ν.4412/2016 και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 

 Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω παροχής γενικής υπηρεσίας [CPV: 63711200-8]  
να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι  η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (€ 
20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στο άρθρο 328 παρ.1  του ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄ 
147/08-08-2016) . 

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. 
Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στους Κ.Α. 

62070600 & Κ.Α. 54006224. 
 

 

       Η Υπεύθυνη                                                                                                          

   Γραφείου Προμηθειών                     Θεωρήθηκε 

                                                                                                      Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

            Ελένη Μαστρογιάννη                                                      &  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                                                              Νίκη Ζαχαρού 

 

http://www.deyax.gr/

