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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας υπό τον τίτλο: «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομέτρων
και συναφών εργασιών στις Δημοτικές Ενότητες Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ποταμιάς,
Ολύμπου» αφορά την καταμέτρηση υδρομέτρων στις Δημοτικές Ενότητες Λιβαδίου,
Σαρανταπόρου, Ποταμιάς, Ολύμπου με αντικείμενο:


Καταμέτρηση των ενδείξεων των υδρομέτρων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ποταμιάς, Ολύμπου σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας
της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., και η ορθότερη κωδικοποίηση.



Έλεγχος της καλής λειτουργίας και καταγραφή των προβληματικών υδρομέτρων στις
Δημοτικές Ενότητες Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ποταμιάς, Ολύμπου.



Καταγραφή και αναφορά των τυχόν αυθαίρετων υδροδοτήσεων ιδιοκτησιών.



Διακοπές ή επανατοποθετήσεις υδρομέτρων μετά από εντολή της Υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..



Επισκευή

μικροδιαρροών,

σε

εμφανή

τμήματα

των

παροχών

ύδρευσης,

αντικατάσταση παλαιού και τοποθέτηση νέου υδρομέτρου.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1. Να πραγματοποιεί την καταμέτρηση των υδρομέτρων κάθε ενότητας ανά τετράμηνο,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί στον Ανάδοχο από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. Να
παραδίδει με ασφαλή τρόπο (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά) τις ημερήσιες καταμετρήσεις του
στην Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..
2. Να λαμβάνει επιβεβαιωτική ένδειξη του υδρομέτρου, εφόσον (διαπιστώσει ότι η
κατανάλωση του νερού - διαφορά της παρούσας ένδειξης μείον την προηγούμενη – είναι
υπερβολικά μεγάλη). Οι καταμετρούμενες από τον ανάδοχο καταναλώσεις θα πρέπει να είναι
απολύτως σωστές και δεν πρέπει να απαιτείται επιβεβαίωση ένδειξης.
3. Να καταγράφει και άμεσα να αναφέρει στην Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. οποιαδήποτε περίπτωση
παράνομης λήψης νερού χωρίς υδρόμετρο ή κλοπής νερού με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. θα δώσει βεβαίωση στον Ανάδοχο, ότι είναι εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπός της και μπορεί να διενεργεί για λογαριασμό της, τις υδρομετρήσεις καθώς και να
εφαρμόζει τους κανόνες που απορρέουν από τους κανονισμούς της.

5. Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υπό
εκτέλεση υπηρεσία, θεωρούνται και είναι εμπιστευτικά και γενικώς καλύπτονται από την
υποχρέωση της εχεμύθειας και για τα δύο μέρη. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης,
αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων
του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., οποιαδήποτε έγγραφα ή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν
δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την εργασία χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Επιχείρηση.
Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη
γραπτή της συναίνεση. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις
καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους πάσης φύσεως συνεργάτες του κατά
την υλοποίηση της υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. και
όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα,
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ'
αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης της υπηρεσίας και αφορούν σε
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης της υπηρεσίας ή του Αναδόχου.
6. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., έστω
και μιας από τις ανατεθείσες εργασίας πέραν από το συμφωνούμενο χρονοδιάγραμμα που του
έχει δοθεί, τότε είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής, να καταβάλλει στη
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε
ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείτε από το λογαριασμό πληρωμής.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική
παράδοση των εργασιών που προβλέπονται από την παρούσα, περισσότερο από δεκαπέντε
(15) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
H καταμέτρηση των υδρομέτρων θα γίνει σε τέσσερις περιόδους το έτος 2020-2021. Η
έναρξη κάθε περιόδου γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα καταμετρητών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
και το χρονικό διάστημα της καταμέτρησης κάθε περιόδου, στο τέλος της οποίας
παραδίδονται οι σχετικές καταστάσεις ορίζεται από το ίδιο τμήμα.
Στις περιπτώσεις επεμβάσεων ήτοι αντικατάσταση υδρομέτρου ο πάροχος παραλαμβάνει τα
υλικά (υδρομετρητές, κ.λ.π.) που απαιτούνται από την αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (σε
συνεννόηση με το τμήμα προμηθειών).
Ο πάροχος παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση κατόπιν εντολής που λαμβάνει από το τμήμα
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του ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται, οι εντολές, οι παρεμβάσεις, τα υλικά που
ενσωματώνονται και τα υλικά που παραδίδονται.
Ο πάροχος παραλαμβάνει τον νέο υδρομετρητή καθώς και τα απαιτούμενα μικροϋλικά από
την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (σε συνεννόηση με το τμήμα προμηθειών). Κατά την τοποθέτηση γίνεται
καταγραφή των αριθμών των υδρομετρητών (παλαιού & νέου) καθώς και των αντίστοιχων
ενδείξεων αυτών, και γίνεται η ενημέρωση του αρμοδίου τμήματος καταμετρήσεων.
Η τοποθέτηση νέου υδρομετρητή σε θέση υφιστάμενου (στάσιμου ή που έχει υποστεί φθορά)
ή σε νέα παροχή ύδρευσης επιτοίχια ή εντός φρεατίου, γίνεται με την απομόνωση του
παλαιού υδρομετρητή και την παράδοση του καθώς και όλων των μικρούλικων (ρακόρ,
βάννες, γωνίες κλπ) που αφαιρούνται στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..
* Ο επανέλεγχος του υδρομέτρου για διαρροή ή λάθος ένδειξη δεν αμείβεται.
* Όλες οι μετακινήσεις του παρόχου που απαιτούνται γίνονται με δικό του μεταφορικό μέσο.
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου:- Δ.Δ. Λιβαδίου ( Λιβάδι, Δολίχη)
Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου:- Δ.Δ. Σαρανταπόρου ( Σαραντάπορο, Άζωρος,
Γεράνεια, Λυκούδι, Μηλιά, Τσαπουρνιά, Φαρμάκη, Γιαννωτά)
Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς:- Δ.Δ. Ποταμιάς ( Ποταμιάς, Αμούρι, Ανάληψη, Βλαχογιάννι,
Δομένικο, Μαγούλα, Μεγάλο Ελευθεροχώρι, Μεσοχώρι, Πραιτώρι, Συκιά)
Δημοτική Ενότητα Ολύμπου:- Δ.Δ. Ολύμπου (Καλλιθέα, Καλύβια, Κοκκινοπηλός,
Ολυμπιάδα, Σκοπιά, Σπαρμός, Φλάμπουρο, Πετρωτό, Λόφος, Ασπρόχωμα, Πύθιο,
Κοκκινόγη)

Ελασσόνα: 26-10-2020

Ο συντάκτης

Θεωρήθηκε
Ο Γεν. Διευθυντής

Σαμαρά Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Πάππας Λάζαρος
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