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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.984,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 
 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1 Τεχνική έκθεση 

2 Τιμολόγιο εργασιών 

3 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρισμός φρεατίου και αγωγού ομβρίων με αποφρακτικό μηχάνημα 
επί της οδού Σαλώνων στην Άμφισσα  

 
CPV: 90641000-2 

(Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων) 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάγκη εκτέλεσης εργασιών: Τον καθαρισμό φρεατίου 
και του αγωγού ομβρίων με αποφρακτικό μηχάνημα και την χρήση κάμερας για τη 
διαπίστωση τυχόν προβλημάτων επί της οδού Σαλώνων στην Κοινότητα Άμφισσας της 
Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών. Η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών δεν μπορεί 
να καλύψει τις εν λόγω ανάγκες, λόγω του ότι δεν έχει τον σχετικό μηχανολογικό 
εξοπλισμό (αποφρακτικό μηχάνημα και κάμερα) αλλά ούτε και εξειδικευμένο προσωπικό 
για τις περιγραφόμενες εργασίες. 
 
Καθαρισμός φρεατίων και αγωγού με χρήση κάμερας 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον πλήρη καθαρισμό φρεατίων ομβρίων με εσχάρα και 
αγωγού σε μήκος 300 μέτρων με αποφρακτικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και 
αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια 
πίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κ.τ.λ., ήτοι την 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των μπαζών. Επίσης οι εργασίες 
περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του σιφωνίου (εάν υπάρχει) και τον έλεγχο σωστής 
λειτουργίας των φρεατίων, την αναρρόφηση των φερτών υλικών ώστε να 
απομακρυνθούν χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος στην περιοχή. Θα πρέπει επίσης να 
γίνεται έλεγχος με κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης (κάμερα) για τη διαπίστωση 
τυχόν βλαβών, τον έλεγχο σωστής λειτουργίας του φρεατίου και την επαλήθευση 
πλήρους καθαρισμού του.  
Η πλήρης εκτέλεση των εργασιών περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

 Το άνοιγμα και το κλείσιμο μετά το πέρας των εργασιών της εσχάρας ή των 
εσχαρών και η χαλάρωση των φερτών υλών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
βρίσκονται αυτές. 

 Η εξαγωγή και αναρρόφηση των φερτών υλών, από το φρεάτιο και η απευθείας 
φόρτωση τους, απαγορευμένης ρητά της απόθεσης, έστω και προσωρινής, στο 
δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, με τα χέρια ή με αποφρακτικό μηχάνημα. 

 Η απομάκρυνση των αφαιρούμενων προϊόντων θα γίνεται συγχρόνως με το πέρας 
των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθοριζόμενο 
φρεάτιο, έστω και αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και απαιτηθεί να 
συνεχισθούν σε άλλη χρονική στιγμή. 

 Η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού σε θέσεις επιτρεπόμενες 
από τη ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών με όλες τις απαιτούμενες σχετικές δαπάνες. Ο 
επιμελής καθαρισμός και το πλύσιμο της περιοχής του φρεατίου μετά το πέρας των 
εργασιών και πριν από την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθοριζόμενο 
φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή γύρω από αυτό να είναι καθαρή. 

 Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου ομβρίων και του αγωγού και η 
ενημέρωση της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών για τυχόν φθορές που έχει υποστεί το 
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φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας, ειδικών τεμαχίων κ.λ.π). Περιλαμβάνεται η 
τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό για το μηχάνημα καθαρισμού των φρεατίων 
ομβρίωνκαι η οποιαδήποτε δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη 
θέση επέμβασης. 

 Έλεγχος με κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης (κάμερα) για τη διαπίστωση 
τυχόν βλαβών, τον έλεγχο σωστής λειτουργίας του φρεατίου και του αγωγού και 
την επαλήθευση πλήρους καθαρισμού του.  

 Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα 
συγκεκριμένα δίκτυα και φρεάτια κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 
καθώς και για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί σε περικείμενα δίκτυα ή σε τρίτους 
από υπαιτιότητα του εξαιτίας πλημμελούς εργασίας. 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι μηχανήματα για τον καθαρισμό των 
φρεατίων: 

 Αποφρακτικό μηχάνημα πίεσης – αναρρόφησης μικτό έως 6t (λόγω της χρήσης σε 
στενούς δρόμους) έως 120 hp με παροχή πίεσης νερού τουλάχιστον : 65 lt/ min και 
πίεση 130 bar και αντλία αναρρόφησης τουλάχιστον 50m3/h και πίεση 500 mbar. 

 Αποφρακτικό μηχάνημα 16tπιέσεως – αναρροφήσεως για μεγάλους δρόμους με 
παροχή νερού μεγαλύτερη από 380lt/min και πίεσης 130bar και άνω και παροχή 
αντλίας αναρρόφησης τουλάχιστον 150 m3/h και πίεση 500 mbar. 

 Σύστημα παρακολούθησης (κάμερα). 

 Η επιθεώρηση θα εκτελείται από οίκο ειδικευμένο στο αντικείμενο ο οποίος 
εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
εργασίας πιστοποιημένο κατά ISO από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα με πεδίο 
πιστοποίησης στις  εργασίες απόφραξη αποχετεύσεων κατά ISO 9001-2015, ISO 
14001-2015 και ISO 18001-2007. 

 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.984,00€ με ΦΠΑ. Το ποσό 

θα καλυφθεί από ίδια  έσοδα  του  προϋπολογισμού  της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 
για το οικονομικό έτος 2022 και θα βαρύνει τους κωδικούς 62.07.81 με τίτλο: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με πιστώσεις ύψους 1.600,00 € και τον κωδικό 
54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ -ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 384,00€.   
 
Χρόνος περαίωσης: 30 ημέρες. 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  
 
Α.Τ.1: Καθαρισμός φρεατίου και αγωγού ομβρίων με αποφρακτικό μηχάνημα και χρήση 
κάμερας  
Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον πλήρη καθαρισμό φρεατίων ομβρίων με εσχάρα και 
αγωγού σε μήκος 300 μέτρων με αποφρακτικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και 
αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια 
πίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κ.τ.λ., ήτοι την 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των μπαζών. Επίσης οι εργασίες 
περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του σιφωνίου (εάν υπάρχει) και τον έλεγχο σωστής 
λειτουργίας των φρεατίων, την αναρρόφηση των φερτών υλικών ώστε να 
απομακρυνθούν χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος στην περιοχή. Θα πρέπει επίσης να 
γίνεται έλεγχος με κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης (κάμερα) για τη διαπίστωση 
τυχόν βλαβών, τον έλεγχο σωστής λειτουργίας του φρεατίου και την επαλήθευση 
πλήρους καθαρισμού του.  
Η πλήρης εκτέλεση των εργασιών περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

1. Το άνοιγμα και το κλείσιμο μετά το πέρας των εργασιών της εσχάρας ή των 
εσχαρών και η χαλάρωση των φερτών υλών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
βρίσκονται αυτές. 

2. Η εξαγωγή και αναρρόφηση των φερτών υλών, από το φρεάτιο και η απευθείας 
φόρτωση τους, απαγορευμένης ρητά της απόθεσης, έστω και προσωρινής, στο 
δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, με τα χέρια ή με αποφρακτικό μηχάνημα. 

3. Η απομάκρυνση των αφαιρούμενων προϊόντων θα γίνεται συγχρόνως με το πέρας 
των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθοριζόμενο 
φρεάτιο, έστω και αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και απαιτηθεί να 
συνεχισθούν σε άλλη χρονική στιγμή. 

4. Η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού σε θέσεις επιτρεπόμενες 
από τη ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών με όλες τις απαιτούμενες σχετικές δαπάνες. Ο 
επιμελής καθαρισμός και το πλύσιμο της περιοχής του φρεατίου μετά το πέρας των 
εργασιών και πριν από την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθοριζόμενο 
φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή γύρω από αυτό να είναι καθαρή. 

5. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου ομβρίων και του αγωγού και η 
ενημέρωση της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών για τυχόν φθορές που έχει υποστεί το 
φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας, ειδικών τεμαχίων κ.λ.π). Περιλαμβάνεται η 
τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό για το μηχάνημα καθαρισμού των φρεατίων 
ομβρίωνκαι η οποιαδήποτε δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη 
θέση επέμβασης. 
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6. Έλεγχος με κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης (κάμερα) για τη διαπίστωση 
τυχόν βλαβών, τον έλεγχο σωστής λειτουργίας του φρεατίου και του αγωγού και 
την επαλήθευση πλήρους καθαρισμού του.  

7. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα 
συγκεκριμένα δίκτυα και φρεάτια κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 
καθώς και για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί σε περικείμενα δίκτυα ή σε τρίτους 
από υπαιτιότητα του εξαιτίας πλημμελούς εργασίας. 

 
Οι δαπάνες που αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση του αναδόχου της εργασίας 
αναφέρονται παρακάτω: 
1. Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις 

νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες , ασφάλισης υπέρ ΙΚΑ κλπ, δώρων εορτών, 
επιδόματος αδείας, αποζημιώσεως λόγω απολύσεως κλπ, του πάσης φύσεως 
ειδικευμένου και μη τακτικού και έκτακτου προσωπικού των αποφρακτικών 
μηχανημάτων, οι οποίες δαπάνες αφορούν πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 

2. Εισφορές κάθε μορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των 
διαφόρων ασφαλιστικών Οργανισμών και άλλων ταμείων κύριας ή επικουρικής 
ασφάλισης, όπως επίσης και κάθε νόμιμη υποχρέωση ή επιβάρυνση που γενικά 
αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών εργασιών, με σκοπό την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας που προβλέπεται στην τιμή μονάδος του παρόντος 
τιμολογίου. 

3. Δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής 
περίθαλψης για το εργαζόμενο προσωπικό, που απαιτείται για τη μεταφορά των 
υδάτων και βιοστερεών. 

4. Δαπάνη για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας. 
5. Δαπάνη για την ασφάλιση ή την αποζημίωση έναντι ατυχημάτων. 
6. Δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του αποφρακτικού μηχανήματος του 

αναδόχου (καύσιμα κλπ) καθώς και κάθε τέλος ή φόρος υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει τον εργοδότη. 

 
Τιμή εργασίας - υπηρεσίας 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.600,00 
           (Ολογράφως) : Χίλια Εξακόσια ευρώ  
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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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 
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών: Τον καθαρισμό φρεατίου και 
του αγωγού ομβρίων με αποφρακτικό μηχάνημα και την χρήση κάμερας για τη 
διαπίστωση τυχόν προβλημάτων επί της οδού Π. Μαρκίδου στην Κοινότητα Άμφισσας 
της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών, όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στην Τεχνική Περιγραφή. 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 οι διατάξεις του Ν.4412/16 

 οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  

 Ν.3852/2010 Καλλικράτης 

 Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ και οι  

 Οι διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
 

Άρθρο 3ο Συμβατικά  στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι  
1.Το τιμολόγιο μελέτης και η προσφορά του αναδόχου 
2.Η συγγραφή υποχρεώσεων 
3.Η Τεχνική περιγραφή 
 
Άρθρο 4ο Χρόνος Εκτέλεσης της εργασίας  
Οι εργασίες-υπηρεσίες θα μπορούν να εκτελεστούν εντός διαστήματος τριάντα (30) 
ημερών. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της 
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή 
τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 
 
Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη ή παρόμοια 
εμπειρία και αν χρησιμοποιεί προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. Να έχει 
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διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο απρόσκοπτο 
και αποτελεσματικό που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.  
Οι ποσότητες επεμβάσεων της προσμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση. Ο 
ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες επεμβάσεις, με την τιμή της 
προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά 
την εκτέλεση της εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ). 
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.  
 
Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις του φορέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο Ανώτερη βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
Άρθρο 8ο Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 9ο Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 10ο Παραλαβή Υπηρεσιών 
Η ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση 
της σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. (άρθρο 216 
παρ.2 του Ν.4412/2016). Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 
αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί 
τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 216 παρ.3 του Ν.4412/2016) 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και 
ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. (άρθρο 202 Ν.4412/16). Η παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
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με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 και την παράγραφο 1 του άρθρου 219 του 
Ν.4412/16.  
 
Άρθρο 11ο Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
1.984,00 €, 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 την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και 
ανάλογα με την παράδοση των εργασιών (τμηματικά). Η πληρωμή της υπηρεσίας στον 
ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικής 
παραλαβής (άρθρο 200 παρ.3 του Ν.4412/16). 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 τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 12ο : Φόροι , τέλη , κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη , δεσμούς 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 εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Εργασία:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ  

T.K.33100, Άμφισσα   ΟΔΟΥ ΣΑΛΩΝΩΝ 

Τηλ.: 22650 79198  ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 

Fax: 22650 79194   

E-mail: info@deyadelphi.gr   CPV:  90641000-2 
   

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Μον. 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

CPV 

1 

Καθαρισμός φρεατίου και 
αγωγού ομβρίων  με 
αποφρακτικό μηχάνημα επί 
της οδού Σαλώνων στην 
Άμφισσα  

Υπηρεσία 1 1.600,00 1.600,00 90641000-2  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
          

1.600,00 
 

  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :       0,00  

  

 ΣΥΝΟΛΟ :     1.600,00  

  

ΦΠΑ 24% :      384,00  

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    1.984,00  

 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 


