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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια Υπηρεσίας Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών
Καταναλωτών Ύδατος του Δήμου.” 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου

Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου" όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις  υπ’  αρ.  3778/31288/01-10-2018 και 4363/38879/09-11-2018
όμοιες

7) Την 2559  /  18593  /  09  -  05  -201  9  (ΑΔΑ:Ω5ΙΡΩ93-92Ω)   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την
οποία  εγκρίθηκε  η  14/2019  Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  τη  Διεύθυνση
Περιβάλλοντος  και  η  “Προμήθεια  Υπηρεσιών  Καταγραφής  Ενδείξεων  Υδρομετρητών
Καταναλωτών Ύδατος του Δήμου” για τις ανάγκες του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης 

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
516/03-04-2019(ΑΔΑ:ΩΝΟΑΩ93-4ΒΦ)  Απόφαση  Ανάληψης  Δαπάνης  στον
Κ.Α.25.6117.0001  “Αμοιβή  για  την  Καταμέτρηση  Υδρομετρητών’’ ποσού 24.738,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

9) Το υπ' αριθ 19REQ004827247  πρωτογενές αίτημα με CPV: 65500000-8 με τίτλο «Υπηρεσίες
Ανάγνωσης Μετρητών»

10) Την υπ’ αριθ. 22252/11-06-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

11) Την υπ’  αρ.  22721/14-06-2019  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά της  κ.  Δαμασκηνού
Χριστίνας, ποσού 23.659,20€

12) Την  υπ’  αρ.  22805/18-06-2019  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα  προσφορά  της  κ.  Δογραμματζή
Ελισσάβετ, ποσού 21.576,00€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε  την  Προμήθεια  Υπηρεσίας  Καταγραφής  Ενδείξεων  Υδρομετρητών  Καταναλωτών
Ύδατος  του  Δήμου, όπως  ειδικότερα  περιγράφεται  στο  τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών,  στη
Δογραμματζή Ελισσάβετ,  που εδρεύει στα Χανιά, οδός Αγίου Νεκταρίου 29 Μουρνιές  Τ.Κ.  73300, με
Α.Φ.Μ. 108891938 Δ.Ο.Υ.  Χανίων, τηλ.2114002440, 6980381795, e-mail: info@eldo.gr σύμφωνα με τα
ποσά του παρακάτω πίνακα της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

1
Καταγραφή  Ενδείξεων
Υδρομετρητών 3 φορές ετησίως 5.800,00 17.400,00

ΦΠΑ 24% 4.176,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.576,00

Ολογράφως:Εικοσιμία  χιλιάδες,  πεντακόσια  εβδομήντα  έξι  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του
ΦΠΑ 24%.

Τ  εχνική Έκθεση  
Ο Δήμος  εκδίδει τρεις (3) λογαριασμούς ύδρευσης κάθε έτος, έναν ανά 4μηνο κατόπιν της καταμέτρησης
από τους υπαλλήλους του Τμήματος Ύδρευσης (υδραυλικοί και εργάτες) 20.000 περίπου υδρομετρητών
παροχών. 

Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα κατόπιν της λήξης κάθε τετραμήνου, εντός 10 ημερών
ενδεικτικά,  πλην  όμως  αυτό  δεν  καθίσταται  εφικτό  λόγω  έλλειψης  επαρκούς  προσωπικού  στο  Τμήμα
Ύδρευσης εξαιτίας αποχωρήσεων – συνταξιοδοτήσεων που δεν αναπληρώθηκαν (3 κατά τα τελευταία 8 έτη)
αλλά και της κύριας ενασχόλησης των υπαρχόντων με την αποκατάσταση των βλαβών που καθημερινά
προκύπτουν στο παλαιό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Η  χρέωση  της  δαπάνης  θα  γίνει  στον  ΚΑ  25.6117.0001  με  τίτλο  «Αμοιβή  για  την  Καταμέτρηση
Υδρομετρητών» ο.ε. 2019.

Η εν λόγω ανάθεση θα περιλαμβάνει τα εξής:

Προμήθεια  υπηρεσίας  τακτικής  καταγραφής  των ενδείξεων κατανάλωσης  ύδατος  των περίπου  20.000
υδρομέτρων  που  βρίσκονται  εντός  των  ορίων  του  Δήμου  Διονύσου  διασκορπισμένα  και  στις  επτά
Δημοτικές Ενότητες που τον αποτελούν.

Η καταμέτρηση θα γίνεται (3) τρείς φορές ανά έτος, με το πέρας του αντίστοιχου Α’, Β’ και Γ’ τετραμήνου,
δηλαδή τον Μάϊο, Σεπτέμβριο και Ιανουάριο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Τμήμα Ύδρευσης του
Δήμου, και θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 10
έκαστου εκ των ανωτέρω μηνών.

Με την καταμέτρηση θα πρέπει,  εκτός  του οπτικού ελέγχου και  καταγραφής της ένδειξης,  να γίνεται
αποτύπωση της ένδειξης με ηλεκτρονικά μέσα (λήψη φωτογραφίας). 

Η καταμέτρηση των υδρομετρητών θα γίνεται είτε με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου ( ipad tablets),
είτε με οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο σύγχρονο και συμβατό σύστημα που πιθανόν να διαθέτει ο ανάδοχος
και αυξάνει την παραγωγικότητα. 

Το τυχόν αντίστοιχο σύστημα δεν θα παρακωλύει επ΄ ουδενί την αλυσίδα ενεργειών που απαιτούνται
μέχρι  την έκδοση του λογαριασμού και  θα  συνεργάζεται  πλήρως με τα υπάρχοντα προγράμματα του
Δήμου. 

Με μέριμνα του αναδόχου θα γίνει ο έλεγχος συμβατότητας του εναλλακτικού συστήματος που τυχόν θα
χρησιμοποιήσει και η επιλογή του κατάλληλου τρόπου ώστε να εξασφαλίζεται, η εντός της προθεσμίας
καταγραφή των ενδείξεων κατανάλωσης όλων των υδρομετρητών του Δήμου.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο υδρόμετρο δεν είναι δυνατή, π.χ. όταν αυτό βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας, ή
όταν γενικότερα η λήψη της ένδειξης δεν δύναται να πραγματοποιηθεί για κάποιον λόγο π.χ. αχνά ψηφία
υδρομέτρου, μπαζωμένο φρεάτιο κτλ, ή διαπιστωθεί κάτι άλλο π.χ. διαρροή, παράνομη σύνδεση, θα πρέπει να
γίνεται σχετική καταγραφή στις παρατηρήσεις στο υπό χρήση σύστημα καταμέτρησης, να ενημερώνεται άμεσα
το Τμήμα Ύδρευσης για τυχόν ενέργειές του και να εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ύδρευσης του Δήμου όπως
απαιτείται ανά περίσταση. 

Όλες οι εργασίες καταμέτρησης και ενημέρωσης του Τμήματος Ύδρευσης θα πρέπει να ολοκληρώνονται
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εντός  του  χρονικού  διαστήματος  των  (10)  δέκα  ημερών  από  τη  λήξη  του  εκάστοτε  τετραμήνου,  με
δυνατότητα διπλασιασμού του δεσμευτικού χρονικού διαστήματος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο αυτού.

Ο ανάδοχος είναι  υπεύθυνος για την επιλογή και  απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο
πρέπει να απασχολείται νόμιμα αμειβόμενο και ασφαλισμένο, να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί
να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που πιθανά απαιτούνται. 
Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του απασχολούμενου
προσωπικού, αλλά και για την ασφάλεια των μηχανημάτων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε διενέργεια (3) τριών μετρήσεων ανά έτος, δηλαδή (1) μία με το πέρας του
κάθε τετραμήνου.

Ο  ανάδοχος  δύναται  να  χρησιμοποιήσει,  κατόπιν  συνεννόησης  και  έγκρισης  από  το  Δήμο,  δικό  του
λογισμικό  σύστημα  πλήρως  συμβατό  με  το  ήδη  χρησιμοποιούμενο  από  το  Δήμο,  το  οποίο  δεν  θα
παρακωλύει την υπάρχουσα διαδικασία μέχρι και το στάδιο της εκδόσεως του λογαριασμού. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον σύστημα καταμέτρησης του Δήμου (ipad
tablets)  με  υποχρέωση  άμεσης  αντικατάστασης  αυτών,  σε  περίπτωση  αδικαιολόγητης  φθοράς  –
καταστροφής ή θραύσης τους, από κακή χρήση - χειρισμό. 

Η εν λόγω καταμέτρηση (με χρήση του εξοπλισμού του Δήμο ή αντίστοιχου) θα περιλαμβάνει τα εξής
στοιχεία:
1. την ένδειξη της κατανάλωσης, 
2. τη λήψη φωτογραφίας με την τρέχουσα ένδειξη του υδρομέτρου, 
3. τη λήψη γεωγραφικών συντεταγμένων του εκάστοτε υδρομέτρου, 
4. τη  σύνταξη  παρατηρήσεων  σε  περίπτωση  αδυναμίας  μέτρησης  ή  άλλης  διαπίστωσης  και  άμεση

ενημέρωση του Τμήματος Ύδρευσης.

Όλες οι εργασίες που αφορούν την εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και
τις εντολές της Υπηρεσίας Ύδρευσης η οποία θα καθοδηγήσει την πρώτη φορά τον ανάδοχο στην εκτέλεση
της σχετικής υπηρεσίας.  

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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