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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Παροχή Υπηρεσίας μέτρησης υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έτος 2019

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην υπηρεσία περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ακόλουθες εργασίες:

 Καταμέτρηση της εμφαινόμενης ένδειξης των υδρομετρητών  (δύο φορές ανά έτος,  σύμφωνα με τη συχνότητα που

καταγράφεται στον πίνακα 2 του άρθρου 3)

 Καταγραφή της ένδειξης του υδρομετρητή σε ειδική συσκευή (φορητό τερματικό) που παρέχει η ΔΕΥΑΒΚ 

 Παρακολούθηση  της  λειτουργίας  των  υδρομετρητών,  καταγραφή  της  κατάστασής  τους  καθώς  και  λοιπών

χαρακτηριστικών και επισημάνσεων (έλεγχος - τοποθέτηση σφραγίδων ασφάλειας, συνδεσμολογία, θέση φρεατίου, κλπ)

 Η  σήμανση  των  υδρομέτρων  με  ειδικό  ταμπελάκι  ταυτότητα  (αυτοκόλλητο),  όπου  αυτή  δεν  έχει  γίνει  καθώς  και  η

ανανέωση ή διόρθωση της σήμανσης, όπου ήδη υπάρχει

 Εκτέλεση επανελέγχων υδρομέτρων σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των μετρητών κατά μέγιστο, κατόπιν εντολής της

υπηρεσίας

2.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΔΚ ΚΑΙ ΤΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο αριθμός των υδρομέτρων ανά ΤΚ και ΔΚ του Δήμου καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕΔΙΝΑ 
ΟΡΕΙΝΑ

   ΧΩΡΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 58

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (τκ Αγ. Ανδρέα) 191 ΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΚ Άστρους) 348

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1007 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 461 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 559

ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ 129 ΑΣΩΜΑΤΟΣ (ΤΚ Χαράδρου) 27

ΜΕΛΙΓΟΥ 678 ΒΕΡΒΕΝΑ ΑΝΩ (ΤΚ Βερβένων) 298

ΑΣΤΡΟΣ 1807 ΔΟΛΙΑΝΑ ΑΝΩ (ΤΚ Δολιανών) 337

ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ 3064 ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 47

ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ 587 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 254

ΒΕΡΒΕΝΑ ΚΑΤΩ 170 ΚΑΣΤΡΙ 434

ΔΟΛΙΑΝΑ ΚΑΤΩ 520
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ ΟΡΕΙΝΟ (ΤΚ

Κορακοβουνίου) 104

ΜΕΛΙΓΟΥ ΟΡΕΙΝΗ (ΤΚ Μελιγούς) 86

ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ 69

ΝΕΑ ΧΩΡΑ 35

ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ 84

ΠΛΑΤΑΝΑ 37

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 155

ΠΡΑΣΤΟΣ 222

ΣΙΤΑΙΝΑ 84

ΣΤΟΛΟΣ 109

ΤΑΡΜΙΡΙ (ΤΚ Αγίου Πέτρου) 27
ΧΑΡΑΔΡΟΣ 66

ΔΕΥΑΒΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

_______________________________________________________________

 27550 24181-έως 3, ΦΑΞ 27550 24181
e-mail: deyabkin  @  gmail  .  com

mailto:deyabkin@gmail.com


ΩΡΙΑ 93

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΔΙΝΑ 8614 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΕΙΝΑ 3589

ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 12.203
Πίνακας 1: αριθμός παροχών ανά οικισμό & ΔΚ ή ΤΚ

Τα στοιχεία του πίνακα είναι ενδεικτικά για την περίοδο συγγραφής της τεχνικής περιγραφής και επικαιροποιούνται συνεχώς από

την υπηρεσία και  μπορούν να διαφοροποιηθούν ελάχιστα ανά περίοδο.

3.  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η συχνότητα μέτρησης είναι (2) φορές ανά έτος, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά οικισμό, ΤΚ και ΔΚ και εντός

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα 2:

ΠΕΡΙΟΔΟΙ (ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΠΟ 1/12 ΕΩΣ 31/5 ΚΑΙ 1/6 ΕΩΣ 30/11 ΠΕΔΙΝΑ: Π. ΑΣΤΡΟΣ, Κ. ΒΕΡΒΕΝΑ, Κ. ΔΟΛΙΑΝΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟ
ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 30/6 ΚΑΙ 1/7 ΕΩΣ 31/12 ΠΕΔΙΝΑ: ΑΣΤΡΟΣ,  ΑΓ  ΑΝΔΡΕΑΣ,  ΜΕΛΙΓΟΥ,  ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ,

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΑΠΟ 1/10 ΕΩΣ 31/3 ΚΑΙ 1/4 ΕΩΣ 30/9 ΟΡΕΙΝΑ: ΚΑΣΤΡΙ, ΑΓ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, ΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΑΣΤΟΣ,

ΣΙΤΑΙΝΑ, ΜΕΣΣΟΡΑΧΗ Α. ΔΟΛΙΑΝΑ, Α. ΜΕΛΙΓΟΥ, ΧΑΡΑΔΡΟΣ,

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΚΛΠ
Πίνακας 2: Ετήσια συχνότητα μέτρησης και εξαμηνιαίες περίοδοι 

Οι  μετρήσεις  για  κάθε  ένα  εξάμηνο  ξεκινούν  την  επόμενη  της  ημερομηνίας  λήξης  του  εξαμήνου  και  ολοκληρώνονται

υποχρεωτικά εντός ενός μήνα από τη λήξη

4.          ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα παραλάβει  από τη ΔΕΥΑΒΚ καταστάσεις με  τα ονοματεπώνυμα, τα στοιχεία των

υδρομετρητών και  τις διαδρομές που αυτοί  ευρίσκονται (σειρά καταγραφής) των ΤΚ & ΔΚ που θα γίνεται  η καταμέτρηση.

Επιπλέον, θα παραλαμβάνεται και το ειδικό φορητό τερματικό, επί του οποίου θα καταγράφονται ενδείξεις και οι παρατηρήσεις.

Ο καταμετρητής (ανάδοχος της υπηρεσίας) θα μεταφέρει με προσοχή την ένδειξη του υδρομετρητή στο αντίστοιχο 

πεδίο του φορητού τερματικού.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν παρατηρήσεις (πχ για χαλασμένα υδρόμετρα, λανθασμένες συνδεσμολογίες, ελλείψεις

σε φρεάτια, μη καθαρή ένδειξη ή αμφισβητούμενη ένδειξη), ο ανάδοχος της υπηρεσίας οφείλει να εκδίδει ξεχωριστό έντυπο

έκθεση για κάθε κωδικό παροχής, συνοδευόμενο από φωτογραφία (εφόσον είναι απαραίτητο).

Σε περιπτώσεις επανελέγχων, ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα παραλαμβάνει  την κατάσταση από την ΔΕΥΑΒΚ και

οφείλει να την διεκπεραιώσει (μετάβαση και επανακαταγραφή ένδειξης) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (20 ημέρες).

Σε περιπτώσεις που απαιτείται σήμανσης (barcode) σφραγίδας ταυτότητας υδρομέτρου (στις ΤΚ εκτός Άστρους & Π.

Αστρους), η εργασία θα χρεώνεται ξεχωριστά, σύμφωνα με τον πίνακα του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. 

5.     Υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΒΚ

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του αναδόχου κατόπιν από την ημερομηνία

έκδοσης του σχετικού παραστατικού δαπάνης και μετά από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών.

Οι λογαριασμοί μπορούν να εκδίδονται μετά το πέρας της καταμέτρησης έκαστου ΤΚ ή ΔΚ.

Η  ΔΕΥΑ  Βόρειας  Κυνουρίας  υποχρεούται  έγκαιρα  να  παρέχει  φορητό  τερματικό,  ενημερωμένες  καταστάσεις  με  στοιχεία

υδρομέτρων και καταναλωτών, καταστάσεις με επανελέγχους, σφραγίδες ασφάλισης και ταμπελάκια σήμανσης ταυτότητας

(όπου χρειάζεται).

Η ΔΕΥΑΒΚ οφείλει να εκπαιδεύσει τον ανάδοχο στη χρήση του φορητού τερματικού καθώς, σε τεχνικά στοιχεία και απαιτήσεις

των υδρομέτρων καθώς και στις σχετικές απαιτήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας δικτύων ύδρευσης (απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΒΚ

102/2011).

6.    Καθυστερήσεις - Ποινικές ρήτρες

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την τμηματική τέλεση των αιτούμενων από την ΔΕΥΑΒΚ εργασιών πέραν των ως άνω

προθεσμιών (βλέπε άρθρα 2 & 3 Τεχνικής Περιγραφής), χωρίς υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΒΚ, υποχρεούται για την καθυστέρηση

αυτή και μόνο να πληρώσει στη ΔΕΥΑΒΚ σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2%ο) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε

μέρα  καθυστερήσεως  της  τελέσεως.  Η  ποινική  ρήτρα  παρακρατείται  από  τον  τρέχοντα  λογαριασμό.  Σε  περίπτωση



καθυστερήσεως οφειλομένης σε υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΒΚ ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο

χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της ΔΕΥΑΒΚ, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του. Η ΔΕΥΑΒΚ σε διάστημα 10 ημερών

από την εκτέλεση των επιμέρους υπηρεσιών μπορεί να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο για την πιστοποίηση της ορθότητας

των καταγραφών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη σωστή καταγραφή ή πλημμελής εκτέλεση της υπηρεσίας μη οφειλόμενη

σε ανωτέρα βία, σε ευθύνη της ΔΕΥΑΒΚ ή σε λοιπούς αντικειμενικούς λόγους, δικαιούται η ΔΕΥΑΒΚ κατά την κρίση της να

προβεί στην απόρριψη των εργασιών ή στην μείωση του τιμήματος ή στην διακοπή της σύμβασης. Το συγκεκριμένο ποσό

μείωσης του τιμήματος θα προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής και θα εγκρίνει το ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ.

7.   Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας

Ο Ανάδοχος ανεξαρτήτως των σύμφωνα προς τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και με ευθύνη του λαμβάνει μέτρα για

την πρόληψη των ατυχημάτων του προσωπικού αυτού και κάθε τρίτου καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.

Ο Ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών.

                     

8 .  ΠΡΟΫ ΠΟΛ ΟΓ ΙΣΜΟΣ  Υ ΠΗΡΕ Σ ΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Μ.

Ποσότητα
Υδρομ +
επανελ
(5%) 

Συχνότητ
α /έτος

Τιμή
μονάδας

Συνολική
δαπάνη

υπηρεσίας
(1 έτος)

1 Για την καταμέτρηση και 
καταγραφή σε ειδικό φορητό, 
της ένδειξης ενός (1) 
υδρομετρητή,  τοποθέτηση 
σφραγίδας ασφαλείας, 
συγγραφή εκθέσεων ελέγχου 
(όπου χρειάζεται) καθώς και την
υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης
της υπηρεσίας, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή
(συμπεριλαμβάνονται και οι 
επανέλεγχοι μέγιστο 5% επί 
συνόλου παροχών)

τεμ.
Υδρομετρη

τή

12203+
610=

12.813
2 0,68 € 17.425,68 €

2 Σήμανση των υδρομέτρων με 
ταμπελάκι ταυτότητας και 
εισαγωγή τους στο φορητό 
τερματικό (άπαξ)

τεμ 4.000 - 0.20 - 800,0 €

Σύνολα ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.225,68 €

Φ.Π.Α 24% 4.374,16 €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22.599,84 €

Ο 
Γενικός Διευθυντής 

της  ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας
 

Βασίλειος Δ. Σακαλής
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