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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ιστορικό
Η παρούσα εργολαβία συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:
α) Το προσωπικό της ΔΕΥΑΚ που ήταν αρμόδιο για την αποκατάσταση βλαβών μειώθηκε λόγω συνταξιοδότησης.
β) λόγω του Νόμου 3852/2010(«Καλλικράτης») με τον οποίο διευρύνθηκε ο Δήμος Κατερίνης
από την θάλασσα μέχρι τον Άγιο Δημήτριο και κατά συνέπεια αυξήθηκε το αντικείμενο
συντήρησης του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης και
γ) Δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη μόνιμου εργατοτεχνικού προσωπικού λόγω μνημονιακών
διατάξεων
1. Αντικείμενο Εργολαβίας
Με την εργολαβία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑΣ» αρ. μελ. 23/2017 προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ
τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών, επεκτάσεων και αποκαταστάσεων
βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή των Δ.Ε. Παραλίας και Δ.Ε.
Κορινού με τη συνεργασία ή όχι των μηχανικών μέσων και του προσωπικού της ΔΕΥΑ
Κατερίνης και μόνο μετά από εντολή της υπηρεσίας στην οποία και θα καθορίζεται ο χρόνος
απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Επίσης υπάρχει υποχρέωση επισκευών και
ελέγχων αγωγών καθώς και καθαρισμού και επισκευής φρεατίων. Ως εκ της φύσεως της
εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και
πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα
υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ
της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της
εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως δεν είναι δυνατόν να
συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα
καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες
εκτελέσεως ( ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα του
εικοσιτετραώρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων.
Το είδος και η συνολική δαπάνη των εργασιών καθορίζονται στο Τιμολόγιο και στον
Προϋπολογισμό Μελέτης της παρούσας εργολαβίας ο οποίος ανέρχεται στις 150.000,00€
χωρίς ΦΠΑ.

Ενδεικτικά αναφέρονται: επισκευές βλαβών αγωγών ύδρευσης ή αποχέτευσης, επισκευές ή
ανακατασκευές αγωγών και φρεατίων επίσκεψης, κατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής και
παροχών ακαθάρτων, επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αποκαταστάσεις τμημάτων ασφαλτοστρώσεων, αποκαταστάσεις αγωγών διαφόρων διαμέτρων, ερευνητικές τομές,
εργασίες που προκύπτουν από προβλήματα άλλων εργολαβιών της ΔΕΥΑ Κατερίνης και
χρειάζεται να εκτελεστούν σε βάρος και για λογαριασμό άλλων αναδόχων.
2. Σημαντικές επισημάνσεις.
Α) Επισημαίνεται ότι επειδή η εργολαβία αφορά επισκευή και συντήρηση υποδομών της
ΔΕΥΑΚ από τις οποίες εξαρτάται άμεσα η ποιότητα ζωής των πολιτών, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επεμβαίνει αμέσως μετά την λήψη της εντολής επέμβασης από την επίβλεψη
για την εκτέλεση των εργασιών ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις διακοπών νερού ύδρευσης.
Τα υδραυλικά εξαρτήματα και υλικά, θα προμηθεύεται ο ανάδοχος από την ΔΕΥΑ Κατερίνης
εκτός από αυτά που είναι ενσωματωμένα στα άρθρα κατόπιν έγκρισης της επιβλέπουσας
υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κατερίνης. Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει άμεσα
ετοιμοπαράδοτα σε Stock τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, τα
απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα δεν διατίθενται άμεσα ή και δεν επαρκούν, υπάρχει η
δυνατότητα χορήγησης των υλικών αυτών από την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ τα αντίστοιχα εγκεκριμένα
από την Επιβλέπουσα υπηρεσία υλικά και εξαρτήματα , πριν από την έγκριση της επόμενης
πιστοποίησης από την ΔΕΥΑΚ. Σε περίπτωση που πριν την έγκριση της πιστοποίησης δεν έχει
επιστρέψει ο Ανάδοχος τα αντίστοιχα υλικά στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ , θα υπάρχει
οικονομικός καταλογισμός εις βάρος του.
Β) Επισημαίνεται ακόμη ότι όλα τα προϊόντα των εκσκαφών είναι στην ευθύνη του
αναδόχου και οι θέσεις απόθεσής τους θα είναι σε χώρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
3. Παρατηρήσεις
Α) Ο εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να συνεννοείται με τις αρμόδιες
υπηρεσίες των Οργανισμών ή Εταιρειών Κ.Ω. για την αντιμετώπιση των εμποδίων κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
Β) Επειδή οι επεμβάσεις στα πλαίσια του έργου θα γίνονται και σε δρόμους στενούς ή και
μεγάλης κυκλοφορίας επιβάλλεται η λήψη αυστηρών μέτρων ασφάλειας για την πρόληψη
τυχόν ατυχημάτων τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους διερχόμενους από το τμήμα της
κατασκευής του έργου (π.χ. κατάλληλα εμπόδια γύρω από τη θέση επέμβασης,
προειδοποιητικά σήματα λειτουργούντα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα επιχώνονται τα
σκάμματα εκτέλεσης εργασιών και θα αποφεύγεται η λύση ανοικτών ορυγμάτων κατά τη
διάρκεια της νύχτας, κλπ.) σύμφωνα με τις υποδείξεις των συμβατικών τευχών, των
αστυνομικών αρχών, του Υπουργείου Δημ. Τάξης και της Επίβλεψης.
Για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ιδιαίτερα σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, σε
συνεργασία με την υπηρεσία θα προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές κυκλοφορίας με πλήρη

και κατάλληλη σήμανση, ανάλογα και με την πρόοδο των εργασιών, ώστε να δημιουργηθούν
τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην κυκλοφορία θα ενημερώνεται πρώτα το τμήμα τροχαίας
Κατερίνης, ώστε να λαμβάνεται η σχετική άδεια.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική αξίωση, με την αποπεράτωση
τμήματος του έργου να αποκαθιστά άμεσα, έστω και τμηματικά, τα οδοστρώματα, ώστε να
δίνεται σε επανακυκλοφορία η οδός χωρίς όχληση των περιοίκων.
Γ) Διευκρινίζεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης του
έργου ισχύουν μόνο κατά το μέρος που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής του έργου και
στις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Τυχόν τρόποι επιμέτρησης εργασιών
ή υλικών που αναφέρονται σε αυτές δεν έχουν ισχύ. Για την επιμέτρηση και πληρωμή ισχύουν
τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο της εργολαβίας.
4. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.
Σε τμήματα των δρόμων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες πιθανόν να απαιτηθεί η επέμβαση
και σε υπόγεια δίκτυα άλλων ΟΚΩ. Ο ανάδοχος του έργου θα υποχρεωθεί να συνεργαστεί με
τις υπηρεσίες των παραπάνω ΟΚΩ για την από κοινού κατασκευή των δικτύων ώστε να
αποφευχθεί μελλοντική επανεκσκαφή του οδοστρώματος.
Η προτεραιότητα με την οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες θα δίνεται από την υπηρεσία, σε
σχέση και με την όχληση που θα δημιουργούν τα έργα, με κριτήριο την αποφυγή ταυτόχρονου
αποκλεισμού από την κυκλοφορία εκτεταμένων περιοχών.
Είναι επίσης δυνατόν να εκτελούνται με εντολή της υπηρεσίας εργασίες ταυτόχρονα σε
περισσότερες από μία περιοχές ( με τον περιορισμό όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα) , χωρίς
καμία επιπλέον οικονομική αξίωση του αναδόχου για το γεγονός αυτό.
Κατερίνη 18-08-2017
Η συντάξασα
Παπαδοπούλου Μαρία
Πολ/κός Μηχ/κός ΔΕΥΑΚ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κατερίνη 21-08-2017
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. ΔΕΥΑΚ
Παπαδόπουλος Μιχάλης
Πολ/κός Μηχ/κός
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ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Ιδιοι πόροι ΔΕΥΑΚ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΟΥ
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Παραλίας», με προϋπολογισμό
150.000,00€( με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των Εργων Υδραυλικών με προϋπολογισμό 149.607,99€ (χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ),CPV 45231300-8
2. Τα έγγραφα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου οικονομικής προσφοράς,
αναρτώνται στο www.deyakat.gr
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό
ΑΔΑΜ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2351045317 FAX επικοινωνίας 2351045337, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπαδοπούλου Μαρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-10-2017 ημέρα Πέμπτη Τρίτη και ώρα 10:00πμ
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα
συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2 (α) του
Ν.4412/2016, ήτοι με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών
του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Επίσης θα υποβληθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την απόφαση 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
(ΦΕΚ Β’ 3698).
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα η ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων:
Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω στην κατηγορία των Έργων
Υδραυλικών καιπου είναι εγκατεστημένα σε:
α. σε κράτος – μέλος της Ένωσης
β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπο
ανάθεση δημάσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας.

δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
δημοσίων συμβάσεων.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επι
του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ύψους 2.993,00€ και ισχύ τουλάχιστον
έξη (6) μήνες και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΚ. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΕΥΑΚ
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
143/05-09-2017 Απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

