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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με τη µελέτη αυτή προϋπολογισµού 300.000,00 ευρώ προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων και 

ανεξάρτητων µεταξύ τους µικροεπεµβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών και  αποκαταστάσεων 

βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή (πόλη Κατερίνης, οικισµοί Γανόχωρας, Άνω 

Αγίου Ιωάννη, Νέας Χράνης, Νεοκαισάρειας, Σβορώνου και Ολυµπιακής Ακτής) της ∆ΕΥΑ Κατερίνης µε 

τη συνεργασία ή όχι των µηχανικών µέσων και του προσωπικού της ∆ΕΥΑ Κατερίνης και µόνο µετά την 

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. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: επισκευές βλαβών αγωγών ύδρευσης, επισκευές ή ανακατασκευές 

αγωγών και φρεατίων επίσκεψης, κατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής, αποκαταστάσεις τµηµάτων 

ασφαλτοστρώσεων, αποκαταστάσεις αγωγών διαφόρων διαµέτρων, ερευνητικές τοµές, εργασίες που 

προκύπτουν από προβλήµατα άλλων εργολαβιών της ∆ΕΥΑ Κατερίνης και χρειάζονται να εκτελεστούν 

σε βάρος και για λογαριασµό άλλων αναδόχων.  

Οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  σύµφωνα  µε  τις  εντολές  και  υποδείξεις  της  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  και  µε  

τους  όρους  και  προδιαγραφές  όπως  αυτά  ορίζονται  λεπτοµερώς  στην  ∆ιακήρυξη  της  παρούσης  

µελέτης.  

Χρηµατοδοτείται  από  ιδίους  πόρους,  µε  την  πίστωση  να  βαρύνει  τον  Κ.Α.  62-07-87 του  

προϋπολογισµού  του  2019  της  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.,  ο  δε  Φ.Π.Α.  δεν  συµπεριλαµβάνεται  στις  τιµές. 

CPV  διαγωνισµού:  45231300-8  Κατασκευαστικές  εργασίες  για  αγωγούς  ύδρευσης  και  

αποχέτευσης. 

 

 

 

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Κατερίνη  04/02/2019 

Ο  Προϊστάµενος  Τ.Υ.  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.                                                  Ο  Συντάξας    
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