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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
  

Εκτέλεςη  
Τπηρεςίασ: 
 

 

Καηακέηξεζε ελδείμεσλ 

πδξνκεηξεηψλ πξνζαξηεκέλσλ 

Δεκνηηθψλ Ελνηήησλ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

51.450,00 ευρώ (πλέον ΥΠΑ 24%) 
 
Ίδιοι πόροι 
 

    
 

ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ 

--  ΣΣεερρλληηθθήή  ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή  

--  ΠΠξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  

--  ΠΠξξννδδηηααγγξξααθθέέοο//ΑΑππααηηηηήήζζεεηηοο//ΤΤππννρρξξεεψψζζεεηηοο  

  



 2 

--  ΣΣεερρλληηθθήή  ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή  
 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο θαηακέηξεζεο ησλ ελδείμεσλ ησλ 

πδξνκεηξεηψλ ησλ Δεκνηηθψλ Ελνηήησλ Μαθξπλείαο, Αξαθχλζνπ, Αγγεινθάζηξνπ, 

Θεζηηέσλ, Παξαβφιαο, ηξάηνπ, Νεάπνιεο, Παξαθακππιίσλ θαη Παλαηησιηθνχ  

[CPV 72313000-2]. Παξάιιεια, κε ηηο θαηαγξαθέο, ν εθηειψλ ηηο εξγαζίεο, ζα 

πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ πδξνκέηξσλ (θαιή ηνπνζέηεζε, έιεγρν ξνήο, θαζαξηζκφ, 

επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ, επηθνηλσλία κε ηνλ ππφρξεν θιπ). Οη θαηακεηξήζεηο 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ πδξνκεηξεηψλ, είηε απηνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε νηθίεο 

είηε ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εθκεηάιιεπζε. H θαηαλνκή - αλά Δεκνηηθή Ελφηεηα – 

είλαη απηή θαίλεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:  

 

α/α Δεκνηηθή Ελφηεηα Πιήζνο Τδξνκέηξσλ Παξαηεξήζεηο 

1 Μαθξπλείαο 2992  

2 Αξαθχλζνπ 3476  

3 Αγγεινθάζηξνπ 1328  

4 Θεζηηέσλ 4624  

5 Παξαβφιαο 3800  

6 ηξάηνπ 2956  

7 Νεάπνιεο 2930  

8 Παξαθακππιίσλ 1551  

9 Παλαηησιηθνχ   730  

ΤΝΟΛΙΚΑ (καδί κε ηελ εθηηκώκελε αύμεζε): 24.500  

 

Η θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ θαη ε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηέιεζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, γηα έθδνζε ινγαξηαζκψλ δχν θνξέο, δειαδή ζα 

γίλνπλ θαηαγξαθέο πνπ – ζην παξφλ ζηάδην ηεο κειέηεο – πξνβιέπεηαη λα ιάβνπλ 

ρψξα εληφο ηνπ Μελφο Ινπλίνπ/Ινπιίνπ (1
ε
 θαηακέηξεζε) θαη  εληφο ηνπ Μελφο 

Ννεκβξίνπ/Δεθεκβξίνπ (2
ε
 θαηακέηξεζε) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη θαη φζνπο επαλειέγρνπο απαηηεζνχλ αιιά θαη λα αλαθέξεη 

ηπρφλ πδξνκεηξεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα σο θαη ηπρφλ παξάλνκεο 

πδξνιεςίεο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο θαίλεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ ΚΑ 61.93.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΕΤΑΑ.      

 

 

--  ΠΠξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  
 

α/α 
Περιγραθή 

εργαζιών 

Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηα 

Τιμή 

(εσρώ) 

Δαπάνη 

(εσρώ) 
1 Καηακέηξεζε 

ελδείμεσλ 

πδξνκεηξεηψλ 

Δεκνηηθψλ 

Ελνηήησλ 

(κεηξήζεηο & 

κεηαθνξέο 

ζηνηρείσλ) 

Πιήξε 

εμάληιεζε 

ιίζηαο 

πδξνκεηξεηψλ 
2 25.725,00 51.450,00 
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 χλνιν: 51.450,00 

 ΦΠΑ (24%): 12.348,00 

 πλνιηθή δαπάλε: 63.798,00 

  

--  ΠΠξξννδδηηααγγξξααθθέέοο  //  ααππααηηηηήήζζεεηηοο  //  ππππννρρξξεεψψζζεεηηοο  
 

α. Σελ παξνχζα ππεξεζία δηθαηνχληαη λα πινπνηήζνπλ αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα πνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθ ηνπ λφκνπ λα εθηεινχλ εξγαζίεο 

πδξαπιηθψλ θαη πνπ δχλαληαη (παξαγσγή ηεθκεξηψζεσλ πεξί ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο) 

λα ρεηξίδνληαη έληππεο θαη ειεθηξνληθέο ιίζηεο ζρεηηθέο κε θαηακεηξήζεηο.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ 

ηα ηκήκαηα “πδξνκέηξσλ” θαη “θαηαλαισηή” ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ νξζή 

θαη πιήξε θαηαγξαθή θαη κεηαθνξά ησλ ελδείμεσλ, ψζηε λα παξάγεηαη κηα πςειήο 

πνηφηεηαο θαη  ηρλειαζηκφηεηαο δηαδηθαζία έθδνζεο ινγαξηαζκψλ, ραξαθηεξηδφκελε 

απφ επάξθεηα ηεθκεξηψζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο πηζηνπνηήζεηο/θαηαγξαθέο θάζε 

ζηαδίνπ.    

β. Ο αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε ππεξεζηψλ θαη ζα βαξχλεηαη κε φιεο νη 

λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Επηζεκαίλεηαη εηδηθά φηη ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ην Φφξν 

Εηζνδήκαηνο θαη ηηο ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. Ο Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ηελ ΔΕΤΑΑ θαη θαηαβάιιεηαη ζε βάξνο ηεο 

ζρεηηθήο πηζηψζεσο. 

γ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΙΚΑ θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, 

φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πεξί ΙΚΑ δηαηάμεηο. Επίζεο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα εληφο ρψξαο κέινπο ηεο ΕΕ θαη ΕΟΥ, εθ' φζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 

ππάγεηαη ζηηο πεξί ΙΚΑ δηαηάμεηο. Η δηάηαμε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν 

θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. Αθφκε, ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία, ηα απηνθίλεηα ή άιια νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, αιιά θαη λα θαιχςεη κε πιήξε αζθάιεηα ζε 

αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηά ηνπ ή ή 

θαη νρήκαηά ηνπ (θαη δίηξνρα). Δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπδεκία πεξίπησζε, νχηε ζε 

πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αηπρήκαηνο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη απφ 

ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ  απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα 

κεραλήκαηνο/νρήκαηνο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο λφκνπο, ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αιιά θαη ηξίησλ. Οπνηαδήπνηε δεκηά 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, είηε νθείιεηαη ζε 

ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί απηφο ηηο εξγαζίεο ή ζε 

ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ εξγαζηψλ απηψλ ή ζε άιιν αίηην, 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη 

νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο, ζε πεξίπησζε αμίσζεο ηξίηνπ έλαληη 

ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ Δεκνζίνπ, αιιά θαη θάζε άιινπ Τπεξεζηαθνχ παξάγνληα. Ο 

αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηθαζηηθνχ αγψλα θαη 
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είλαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ, πνπ 

ηπρφλ ζα επηδηθαζζνχλ εηο βάξνπο νπνηνπδήπνηε ζρεηηθά κε ελέξγεηέο ηνπ ή 

παξαιείςεηο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο πνπ 

αλάιαβε. 

 

 

Λοιπές σποτρεώζεις 

 

- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ εξγνδφηε, λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο 

πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ηα φξγαλα ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζε 

επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή 

ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν εξγνδφηεο. 

 

- Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ: 

1. Ο Ν.4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Ε θαη 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη. 

2. Ο Ν.4782/2021 «Σξνπνπνηήζεηο ζηελ λνκνζεζία ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 

(ΦΕΚ36/09-03-2021) 

3.    Ο Ν.3463/06 «Δεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» 

4. Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

5. Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε 

6. Η απφθαζε ηνπ Δ. ΔΕΤΑΑ πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο ηεο παξνχζαο 

 

- πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Η Δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

β) Σν Σηκνιφγην  

γ) Η Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

δ) Η πγγξαθή ησλ Τπνρξεψζεσλ 

ε) Σα Σερληθά ζηνηρεία  

 

- Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ δεκφζην δηαγσληζκφ 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο απνθιεηζηηθά ηo κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ή αιιηψο 

ηε κηθξφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

 

- Ο αλάδνρνο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ην Νφκν, θαη αθνχ 

ηνπ θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν 

θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ 

απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.  

 

- Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε ηέζζεξα 4% επί ηνπ 

πνζνχ πξνυπνινγηζκνχ πξν ΦΠΑ, παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή. Η εγγχεζε 

απηή επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ή 

κεηά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 302 παξ. 8). 
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Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη, ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξίο θακηά δηάθξηζε, ηελ 

πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε 

ηνπ Εξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. Εθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζε ηεο (ηνπ 

ζπλφινπ, ή αλάινγνπ πξνο ηελ απαίηεζε κέξνπο απηήο), εθδίδεηαη ζρεηηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δ../ΔΕΤΑΑ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ν 

εξγνδφηεο εηζπξάηηεη ηελ εγγχεζε κε έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνο ηνλ εγγπεηή. 

Η θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγπήζεσλ δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ 

γηα απνδεκίσζε ηνπ Εξγνδφηε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε 

ηνπ πνζνχ ησλ εγγπήζεσλ. 

 

 

- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ:  

1.Σηκνιφγην. 

2. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Ελεκεξφηεηαο. 

3. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα 

θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, θιπ), φηαλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ 

πξφζσπν. 

4. Δηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο ηπρφλ θξαηήζεσλ πνπ νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη' αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

Δηεπθξηλίδεηαη φηη: 

α) Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, 

νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο 

Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Επαγγεικαηηθψλ, Δεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα 

ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, TEE θιπ. 

β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο 

απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Σηκνινγίνπ. 

Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, έμνδα κεηαθηλήζεσλ απφ θαη πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΔΕΤΑΑ, πξφζζεηα εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θαη θάζε δαπάλε κε ξεηά 

θαηνλνκαδφκελε εδψ θαη ζηα ινηπά ζεκεία ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, αλαγθαία φκσο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηηπρή 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ).  

Δελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Εξγνδφηε ζα είλαη ζε ΕΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 

- Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε 

(π.ρ. αλαινγηθφ θφζηνο Δεκνζηεχζεσλ θιπ), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε 

ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο 
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Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 

Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη (ηξνπνπνίεζε κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν.4605/2019)] 

β) Κξάηεζε 0,06%  επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο  (πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

αλεμαξηήησο πνζνχ θαη ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%) ππέξ 

 «Αξρή εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ» (Α.Ε.Π.Π.) [άξζξα 347 & 350 Ν. 

4412/2016, ΚΤΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22-3-2017)].  

γ) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ 

απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 (εμάξηεζε απφ ηελ έθδνζε 

ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016). 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ, ήηνη ζπλνιηθά 3,6%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

- Η πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 

δώδεκα (12) μήνες απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή θαη έσο ηελ ηπρφλ παξάηαζε 

πνπ εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα, ή ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

άξζξνπ 337 ηνπ Ν.4412/2016.  

Η παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδείμεη θάζε παξαδηδφκελν ζηνηρείν. Εάλ θαηά ηελ 

παξαιαβή (ηνπ φπνηνπ παξαδνηένπ) δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηα εγθξηλφκελα, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλφκελνπ 

είδνπο.  

 

- Η ηηκή ηηκνινγίνπ αθνξά ηελ πιήξε δξάζε, γηα ηελ ηέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

- Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εθηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έηζη φπσο 

απηφ έρεη αλαιπζεί ζηελ Σερληθή Έθζεζε. Επίζεο, έρεη ππνρξέσζε λα πιεξψλεη φιεο 

ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ (εκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο, έμνδα κέζσλ 

θίλεζεο πξνζσπηθνχ θιπ.) πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη.  

Εάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί φηη κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ, ε ΔΕΤΑΑ έρεη 

δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή θάζε αλίθαλνπ ή 

απείζαξρνπ ηερληθνχ, ππαιιειηθνχ ή εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.  

- Η ΔΕΤΑΑ έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο ή αηθλίδηνπο ειέγρνπο 

απφδνζεο θαη ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φζεο θνξέο ην ζεσξεί απαξαίηεην. Ο 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν γη' απηφ πξνζσπηθφ.  

- Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί θάζε είδνπο κεραλήκαηα (πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην ή ηα κηζζψλεη), κέζα, εξγαιεία θαη πιηθά πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δει. ηηο ηζρχνπζεο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο. 

- Ο εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζδηνξίδεη θαη λα θξίλεη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ή φρη ησλ θάζε θχζεσο κεραληθψλ κέζσλ θαη ζπλαθψλ κε απηά 

εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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- ηνλ Αλάδνρν ζα παξαζρεζνχλ ζηνηρεία ηα νπνία ππνρξενχηαη απζηεξά λα κελ 

θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο.  

- εκαληηθφηαηε παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κε εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο 

πνηφηεηαο θαη ε ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο (εηδηθφηεξα ησλ ηξίησλ) ζηελ 

παξερφκελε δξάζε. Η κε ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ  

ζεσξείηαη νπζηψδεο πιεκκέιεηα πνπ πξέπεη άκεζα λα αξζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. Η ζπζηεκαηηθή ππαίηηνο εθ κέξνπο ηνπ κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

απηήο είλαη ιφγνο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη έθπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθν ηνπ ζηελ ΔΕΤΑΑ ακέζσο 

θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηή ηελ ζχκβαζε. 

Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΔΕΤΑΑ ψζηε λα εγθξίλνπλ ηα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Εθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 

πξνρσξήζεη ζηα απαηηνχκελα έμνδα θαη λα ππνβάιιεη άκεζα ζηελ ΔΕΤΑΑ γξαπηή 

ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ ελεξγεηψλ απηψλ. Η ΔΕΤΑΑ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ην 

θφζηνο ησλ κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο 

δελ νθείινληαλ ζε ζθάικα ή ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ε πξνθχπηνπζα απνδεκίσζε 

ζα πξνζδηνξίδεηαη είηε κε επί ηφπνπ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο είηε κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν εθηθηφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ λα βξίζθεηαη ζε 

δηαξθή εηνηκφηεηα θαη λα δηαηεξεί ζε ελεξγφ θαηάζηαζε ηφζν ην κεραληθφ 

εμνπιηζκφ φζν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

- Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απηφο ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εηδηθφηεξα ζε φηη 

αθνξά δεηήκαηα αζθάιεηαο.  

- Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε πνπ ζπλνδεχεη ηελ Δηαθήξπμε κε 

επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

- Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ 

(ηνπ εξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Εάλ 

απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε 

δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

- Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Εξγνδφηε 

φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ παξέιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη άιιν αλήθεη ζ' απηφλ. 

- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο 

κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

- Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε 

επζχλε, φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ 

απφ αηχρεκα ή ζάλαην πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

- Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ λφκηκεο ππεξγνιαβίαο πνπ γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Δ.. 

ΔΕΤΑΑ. 

- Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 

Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΕΤΑΑ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ  

- Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, ζηνηρεία, ειεθηξνληθά αξρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία 

ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ 

πξνβιέπεηαη ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 

- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ θιπ.), γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

- Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΕΤΑΑ, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ 

αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηεινχκελε ζχκβαζε. 

- Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΔΕΤΑΑ ζα 

πξέπεη λα απνζηέιινληαη είηε κε θαμ ή κε ηαρπδξνκείν, είηε λα επηδίδνληαη ζην 

πξσηφθνιιν ηεο ΔΕΤΑΑ, θαη, (πάληνηε) λα πξσηνθνιινχληαη.  

 

- Εθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε 

ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Η ΔΕΤΑΑ 

δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε χκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

Επηζεκαίλεηαη φηη αλ δελ νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φηαλ απηή δελ 

έρεη ιπζεί πξφσξα γηα  θάπνηνλ απφ ηνπο λφκηκνπο ιφγνπο, ε ζχκβαζε παξακέλεη ζε 

ηζρχ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία κε 

φιεο ηηο ζρεηηθέο παξαηάζεηο. 

- Η ΔΕΤΑΑ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηήλ ηελ 

χκβαζε εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απηφο ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη 

ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο χκβαζεο. 

- Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΔΕΤΑΑ θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο 

αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Η δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ 

αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην 

Νφκν. 

- Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ ή άιιεο. 

- Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη θαηά ησλ αηπρεκάησλ ην  

εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ απαζρνιείηαη θαη εθφζνλ κέξνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ, ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, 

ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο.  

- Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε Ειιεληθή αζθαιηζηηθή εηαηξία ηα 

απηνθίλεηα θαη κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία 

πεξίπησζε νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα βιάβε, δεκηά, απψιεηα θιπ. πνπ ζα ηνπ 

πξνθιεζεί ή πνπ ζα πξνθαιέζεη ν ίδηνο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

- Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνρξεψλεηαη λα ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηνπο Νφκνπο, ηα Δηαηάγκαηα  θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Κξάηνπο , ηηο 
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Αζηπλνκηθέο Δηαηάμεηο θαη Δηαηαγέο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο 

νπνηαζδήπνηε Δεκνηηθήο ή Δεκφζηαο Αξρήο πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ 

εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ Αλάδνρν θαη γηα ηηο εθηεινχκελεο απφ 

απηφλ ππνρξεψζεηο. 

 

Προζκομιδόμενα δικαιολογεηικά Τετνικής Προζθοράς 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη επί 

πνηλή αθπξφηεηαο θαη απαξάδεθηνπ ηεο ζπκκεηνρήο λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ 

έγγξαθα: 
 

α) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ (με γνήζιο σπογραθής) κε ηελ νπνία 

ζα δειώλεηαη όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο 

απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, θαη, όηη δύλαληαη λα εθηειέζνπλ ηελ ππεξεζία 

πνπ δεηείηαη κε ηνπο όξνπο πνπ ηίζεληαη. 

β) Απιό αληίγξαθν (ή αληίγξαθα) απνδεηθηηθώλ εκπεηξίαο (βεβαηώζεηο Φνξέσλ 

Δεκνζίνπ ή ζπκβάζεηο Δεκνζίνπ, π.ρ. Δήκνη, ΔΕΥΑ, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ 

ππεπζύλσλ) από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο έρεη εθηειέζεη επηηπρώο 

αληίζηνηρε/εο ζύκβαζε/ζπκβάζεηο θαηακέηξεζεο πδξνκεηξεηώλ. 

 

 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 18/05/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Γεωργίου Γεώργιοσ 
Καταμετρητής 

 

 

 

  

 

Κωςτάκησ Φριςτόφοροσ 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ. ΔΕΤΑΑ 

 

 
 


