ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ
Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου
Άμφισσα, ΣΚ 33100
Σηλ.:2265079197, 2265079198
Fax: 22650 79194
E-mail: info@deyadelphi.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ
ΔΕ ΑΜΥΙΑ

ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΑΜΥΙΑ
CPV 38421100-3
(Μετρητές Νερού)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 5.983,00 € ΜΕ Υ.Π.Α.
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ
1.
Σεχνική Έκθεση
2.
υγγραφή Τποχρεώσεων
3.
Σεχνικές Προδιαγραφές
4.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ
ΔΕ ΑΜΥΙΑ

ΕΚΘΕΗ

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’
147/8.8.2016, και αφορά στην προμήθεια υδρομέτρων για την κάλυψη των αναγκών της
ΔΕ Άμφισσας του Δήμου Δελφών.
Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για την καταμέτρηση της κατανάλωσης των
παροχών σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός
φρεατίων ή σε συλλέκτες σε οριζόντια, κεκλιμένη ή κάθετη θέση λειτουργίας για το λόγο
αυτό η κλάση ακρίβειάς τους θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη σε κάθε θέση
τοποθέτησης.
Σα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των
Σεχνικών Προδιαγραφών, και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 5.983,00 ευρώ (€) με
ΥΠΑ. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών
έτους 2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 24.01.00 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ
ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΑΜΥΙΑ» με πιστώσεις ύψους 4.825,00 € και τον κωδικό
54.00.24 με τίτλο: «ΥΠΑ Α'& ΒΟΗΘ.ΤΛΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.158,00 €.
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ
Άμφισσα 05/02/2021

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα 05/02/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ
ΑΜΥΙΑ» με CPV 38421100-3. έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 5.983,00 ευρώ (€) με
ΥΠΑ. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών
έτους 2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 24.01.00 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ
ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΑΜΥΙΑ» με πιστώσεις ύψους 4.825,00 € και τον κωδικό
54.00.24 με τίτλο: «ΥΠΑ Α'& ΒΟΗΘ.ΤΛΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.158,00 €.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016
β) τους όρους της σύμβασης
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 3ο
υμβατικά τεύχη
υμβατικά τεύχη είναι:
α) Η τεχνική έκθεση
β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων
γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΑΡΘΡΟ 4ο
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα
αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν.
4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6ο
υμφωνητικό
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Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.
δ) Σην τιμή
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.
Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση
τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο
συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο
συμφωνητικό υπογράφεται από το δήμαρχο.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως
ασήμαντο.
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208
παρ.1 του Ν.4412/16).
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2
του Ν.4412/16).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σόπος Παράδοσης
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τμηματικά ή στο σύνολό του
ύστερα από γραπτή ή προφορική εντολή τους υδρομετρητές που περιγράφονται στην
τεχνική έκθεση, στην αποθήκη της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα Άμφισσας.
Φρόνος παράδοσης
Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους εντός
χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών ύστερα από έγγραφη ή προφορική εντολή της ΔΕΤΑ Δήμου
Δελφών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών (άρθρο
206 παρ.1 του Ν.4412/16).
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ΑΡΘΡΟ 9ο
Πλημμελής κατασκευή
ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Σρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με εξόφληση
100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την τμηματική παραλαβή των υπό προμήθεια
υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών.
Δικαιολογητικά πληρωμής
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4
του Ν.4412/16)
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό,
εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200
παρ.6 του Ν.4412/16)
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ
Άμφισσα 05/02/2021
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ΣΕΦΝΙΚΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ
ΔΕ ΑΜΥΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓ ΡΑΥΕ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υδρομετρητών για την κάλυψη των
αναγκών της ΔΕ Άμφισσας, ώστε να λειτουργούν άρτια και με ασφάλεια.
Πιο συγκεκριμένα και για τους:
Η μετρητική απόδοση- ακρίβεια μέτρησης των υδρομετρητών δεν θα πρέπει να
επηρεάζεται από τη θέση εγκατάστασης (οριζόντια, κάθετη ή κεκλιμένη). Οι υδρομετρητές
θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού και θα φέρουν τα
ανάλογα πιστοποιητικά καταλληλόλητας από αναγνωρισμένους Εθνικούς ή
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Υορείς (WRAS, ACS, DVGW, CERMET, KIWA, NF, DTC,
κ.α.) και θα συνοδεύονται από κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης (ρακορ, υδροστόμια).
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ
ΔΕ ΑΜΥΙΑ

CPV: 38421100-3

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Α/Α
Τδρομετρητής απλής ριπής υπέρξηρου τύπου
1
αντιπαγωτικός DN15-L=110 mm με ορειχάλκινο
σώμα DN15, με προεγκατεστημένη υποδομή για
τηλεμέτρηση (AMR-ΑΜΙ)
ΤΝΟΛΟ (χωρίς ΥΠΑ):
ΥΠΑ (24%):

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ
Άμφισσα 05/02/2021

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ

ΣΙΜΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΟ
(χωρίς
Υ.Π.Α.)
250

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

19,30€

4.825,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

4.825,00€
1.158,00€
5.983,00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα 05/02/2021
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ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ
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