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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα εργολαβία προϋπολογισμού 310.000€ + ΦΠΑ, η ΔΕΥΑΡ πρόκειται να κάνει εργασίες επισκευών & 
συντήρησης στα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης και Βιολογικούς Καθαρισμούς στα δημοτικά διαμερίσματα 
στην περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου.. 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, 
ανακατασκευών, αντικαταστάσεων, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά και 
μόνο μετά από εντολή της υπηρεσίας στην οποία και θα καθορίζεται ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την 
εκτέλεσή τους. 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  και θα δίνει τις 
οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων. 
Γενικά και αν δεν καθορίζεται ιδιαίτερα στην εκάστοτε εντολή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 
-Να διαθέτει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με σταθερό και κινητό τηλέφωνο για την αναγγελία της βλάβης. 
-Να ευρίσκεται στο σημείο της βλάβης το πολύ σε μια ώρα και 30 λεπτά μετά την ειδοποίηση του από την υπηρεσία 
-Να επισκευάζει βλάβες που θα αναγγελθούν από τις 7:00π.μ. έως τις 7:00μ.μ. καθημερινά αλλά και τις αργίες. 
-Να επισκευάζει κατ’ ελάχιστο πέντε (5) βλάβες ανά ημέρα (7:00π.μ. έως 7:00μ.μ.), εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία και να μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον δύο συμβάντα ταυτόχρονα. 
 
Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του θα εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 9 της Ε- 
Γ.Σ.Υ. 
 
Για τη διακοπή της ροής του νερού στο δίκτυο, προκειμένου να γίνει η επισκευή, είναι υπεύθυνη η ΔΕΥΑΡ. 
Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τον N4412/16, Ν3669/08, Ν1418/84 και ΠΔ609/85 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ. 
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