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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ   ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  : «Απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ ύδξεπζεο – 

πλδέζεηο ύδξεπζεο απνρέηεπζεο 

2020» 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Δ Κ Θ Δ  Η 

Γεληθά : 

Σν έξγν «Απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ ύδξεπζεο – πλδέζεηο ύδξεπζεο απνρέηεπζεο 2020», 

εθηηκψκελεο αμίαο 196.400,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α.),  πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ θαη 

αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ αγσγψλ χδξεπζεο, 

επηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ πδξνιεςηψλ, θαηαζθεπή κεκνλσκέλσλ πδξνιεςηψλ 

χδξεπζεο, θαη θαηαζθεπή παξνρψλ απνρέηεπζεο πνπ ζα εθηεινχληαη ζπνξαδηθά θαη κεηά απφ 

εληνιή ηεο ππεξεζίαο, φηαλ ην πλεξγείν Ύδξεπζεο – Νέσλ πλδέζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο επηζθεπήο ησλ 

αληίζηνηρσλ δηθηχσλ.  

Σν έξγν αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε πεξίπνπ 330 πεξίπνπ  βιαβψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο, 55 

επηζθεπψλ-  αληηθαηαζηάζεσλ πθηζηακέλσλ πδξνιεςηψλ,  θαηαζθεπή 115 κεκνλσκέλσλ 

πδξνιεςηψλ χδξεπζεο θαη θαηαζθεπή 100 κεκνλσκέλσλ παξνρψλ απνρέηεπζεο. 

Λφγσ ηεο θχζεσο ηεο εξγνιαβίαο, είλαη απηνλφεην φηη ηα ππφ εθηέιεζε έξγα ζα είλαη θαηά θχξην 

ιφγν επείγνληα θαη πνιιέο θνξέο ζα είλαη απαξαίηεηεο πνιιέο ηαπηνρξφλσο επεκβάζεηο, φπσο 

επίζεο ζα ππάξρνπλ, αληηζέησο, δηαζηήκαηα φπνπ δελ ζα δίλνληαη εληνιέο ζηνλ αλάδνρν. Επίζεο 

ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ έξγσλ ε αλάγθε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη γλσζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγνιαβίαο θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ακέζσο, έρεη ζπληαρζεί ελδεηθηηθή 

πξνκέηξεζε εξγαζηψλ. Οη επεκβάζεηο θαη ηα έξγα απηά ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ επίβιεςε ηεο 

εξγνιαβίαο ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηηο πξνζεζκίεο εθηειέζεσο  θαη ζα δίλεη ηηο νδεγίεο θαηαζθεπήο 

θαη επεκβάζεσλ. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα εξγάδεηαη κε δύν αλεμάξηεηα ζπλεξγεία ηηο 

εξγάζηκεο κέξεο αιιά θαη αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα 

ηελ επηζθεπή βιαβψλ θαη  θαηαζθεπή παξνρψλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη κε ηηο νδεγίεο θαη επί ηφπνπ εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Γεληθά, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο: 

1. -Να δηαζέηεη γξακκή επηθνηλσλίαο κε ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν κε email ή FAX γηα ηελ 

αλαγγειία ηεο βιάβεο απφ ηηο 7:00π.κ. έσο ηηο 4:00κ.κ. θαζεκεξηλά αιιά θαη ηηο αξγίεο. 

2. -Να επξίζθεηαη ζην ζεκείν ηεο βιάβεο εληφο ηξηψλ σξψλ κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ απφ ηελ 

ππεξεζία. Να ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

3. -Να επηζθεπάδεη βιάβεο πνπ ζα αλαγγειζνχλ απφ ηηο 7:00π.κ. έσο ηηο 4:00κ.κ. θαζεκεξηλά 

αιιά θαη ηηο αξγίεο, απζεκεξφλ. 

4. -Να κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έσο ηξία ζπκβάληα εκεξεζίσο. 

5. Να θαηαζθεπάδεη λέεο παξνρέο χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

6. -Να απνθαζηζηά ην νδφζηξσκα ην αξγφηεξν 10 κέξεο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή 

θαηαζθεπή λέαο παξνρήο. ε θεληξηθνχο δξφκνπο, ή φπνπ θξίλεη ε Τπεξεζία φηη 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο, ζα γίλεηαη άκεζε απνθαηάζηαζε εληφο 24 σξψλ. 

Γηα ηε δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ ζην δίθηπν, εθφζνλ απαηηείηαη, είλαη ππεχζπλε ε ΔΕΤΑΗ. 

Επηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζπκβαηηθή ππνρξέωζε ηνπ Αλαδόρνπ λα εξγάδεηαη θαη 

αββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο, ζεβφκελνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ Απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ.  

Αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εηνηκφηεηαο γηα 

επέκβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αλαδφρνπ φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία εληφο ηξηψλ σξψλ 

κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, αθφκε θαη ζηα αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο.  

ε πεξίπηωζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο γηα 

απνθαηάζηαζε βιάβεο απζεκεξόλ ή θαηαζθεπή λέαο παξνρήο εληόο ηξηώλ εκεξώλ από 
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ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, απηό ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ επηβνιή εηδηθήο πνηληθήο ξήηξαο 

πνζνύ δηαθνζίωλ (200) ΔΤΡΩ.  

Η ίδηα ξήηξα, πνζνύ δηαθνζίωλ (200) ΔΤΡΩ, ζα επηβάιιεηαη γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο 

κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηελ θαηαζθεπή ηεο παξνρήο. Η ζπγθεθξηκέλε 

ξήηξα δελ αλαθαιείηαη. 

 

Η εθηηκψκελε αμία ηνπ έξγνπ είλαη 196.400,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΓΕ &ΟΕ (18%) θαη 

απξνβιέπησλ δαπαλψλ (15%). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ε αλάδνρνο εηαηξεία δελ ζα επηβάιιεη Φ.Π.Α. 

επί ησλ ηηκνινγίσλ ηεο, σο απφξξνηα ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπληξέρνπλ  γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 39α ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΕΚ 248ηΑ΄), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ Ι ηνπ λ.4281/2014 (ΦΕΚ 160η.Α΄)». 

Η θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιφγηα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Τδξαπιηθψλ έξγσλ θαη ησλ έξγσλ Οδνπνηίαο (Πίλαθαο Σηκψλ Τδξαπιηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ 

Οδνπνηίαο – Αλαπξνζαξκνγή – Mάτνο 2017. 

 


		2019-08-12T09:23:36+0300




