
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (α.π. 5100/20-12-2017 )

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΒΚ

Η  ΔΕΥΑΒΚ  ενημερώνει  τους  υποψήφιους  συνεργάτες 
(Επιπέδου  ΤΕ  Μηχανολόγοι  ή  Ηλεκτρολόγοι)  που  επιθυμούν  να 
συνεργαστούν  με  τη  ΔΕΥΑΒΚ  να  καταθέσουν  την  έγγραφη 
οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Έλεγχος & διαχείριση 
εγκαταστάσεων  ΔΕΥΑΒΚ»  της  οποίας  οι  επιμέρους  απαιτήσεις 
επισυνάπτονται στην παρούσα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το σύνολο του έτους 2018. 
Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης 
για  το  έτος  2018  προϋπολογίζεται  στις  21.000,0  €  σύνολο 
(συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%).

Οι  οικονομικές  προσφορές  θα  πρέπει  να  κατατεθούν 
εγγράφως στα γραφεία  της  ΔΕΥΑΒΚ έως και  την ΠΕΜΠΤΗ 
28/12/2018  ώρα  11,00,  σε  εσώκλειστο  σφραγισμένο 
φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη,  θα γίνει  αφού 
συνεκτιμηθούν,  εκτός  της  οικονομικής  προσφοράς  και  τα 
λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και εμπειρία 
(εμπειρία σε ΔΕΥΑ ή ΝΠΙΔ με συναφές αντικείμενο, κλπ).

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ

                                                                                   (20-12-2017)

ΔΕΥΑΒΚ



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Έλεγχο εγκαταστάσεων απολύμανσης: Αφορά τον έλεγχο και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων 

απολύμανσης του πόσιμου ύδατος, η οποία περιλαμβάνει τον επιτόπου έλεγχο στις δεξαμενές και 

αντλιοστάσια, την μέτρηση της περιεκτικότητας του χλωρίου στα δίκτυα, την παραλαβή δειγμάτων 

και  αποστολή στα συμβεβλημένα εργαστήρια, την πλήρωση και  ρύθμιση των μηχανημάτων και 

δοχείων με υποχλωριώδες νάτριο, την τήρηση του εβδομαδιαίου προγράμματος, τις μικροεπισκευές 

των  μηχανημάτων,  την  εγκατάσταση  νέων  μηχανημάτων,  την  επιμέλεια  της  παραγγελίας 

αναλώσιμων και ανταλλακτικών και τη θέση σε εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών 

σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών.  Για το σύνολο των ως άνω εργασιών και για τα προβλήματα τα 

οποία θα προκύψουν, ο ανάδοχος, οφείλει να διερευνήσει τις προδιαγραφές των υλικών που θα 

πρέπει  να  αγοραστούν,  την  επάρκεια  των  αποθεμάτων  των  αναλωσίμων  στις  αποθήκες  της 

ΔΕΥΑΒΚ, την επιμέλεια της παραγγελίας και της παραλαβής αυτών καθώς και λοιπές λεπτομέρειες 

που αφορούν Τεχνικά υλικά.

2.  Έλεγχο  αντλιοστασίων  και  δεξαμενών:  Αφορά  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  των  αντλητικών 

συγκροτημάτων και  των δεξαμενών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ως προς την λειτουργία του 

ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού,  την  επάρκεια  των  δεξαμενών,  τις  εντολές  λειτουργίας 

(χειροκίνητες  ή  αυτόματες)  ανάλογα με  την  επάρκεια  και  τη  ζήτηση καθώς και  τη  ρύθμιση και  

επιλογή του δικτύου μεταφοράς και τον έλεγχο λειτουργίας του. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει  να 

εκτελούνται  οποιαδήποτε  στιγμή,  προγραμματισμένα  ή  μη,  προκειμένου  να  καλύπτονται  οι 

απαιτήσεις.  Οποιαδήποτε  δυσλειτουργία  που  παρατηρείται  από  τους  ελέγχους  θα  έχει  σαν 

αποτέλεσμα  άμεσες  διορθωτικές  ενέργειες  με  ενημέρωση  των  υπευθύνων  της  ΔΕΥΑΒΚ.  Για  το 

σύνολο των ως άνω εργασιών και  για τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν,  ο ανάδοχος, 

οφείλει να διερευνήσει τις προδιαγραφές των υλικών που θα πρέπει να αγοραστούν, την επάρκεια 

των αποθεμάτων των αναλωσίμων στις αποθήκες της ΔΕΥΑΒΚ, την επιμέλεια της παραγγελίας και 

της παραλαβής αυτών καθώς και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν Τεχνικά υλικά

3.    χειρισμό των αυτόματων συστημάτων επικοινωνίας  : Αφορά τη ρύθμιση, την οργάνωση και τη 

διαχείριση  των  αυτομάτων  συστημάτων  επικοινωνίας  μεταξύ  δεξαμενών-αντλιοστασίων.   Η 

διαδικασία  αυτή  μπορεί  να  εκτελείται  εξ  αποστάσεως,  μέσω  συσκευής  κινητής  τηλεφωνίας,  με 

αυτόματη  –  ημιαυτόματη  αποστολή-λήψη  sms μηνυμάτων,  προκειμένου  να επιλέγεται  (on-off)  η 

λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος σε σχέση με τη στάθμη των δεξαμενών. Σε περιπτώσεις 

λήψης προειδοποιητικών μηνυμάτων  για  χαμηλή  στάθμη  δεξαμενών  ή  βλάβη των  αντλιών,  θα 

πρέπει  από μέρους του αναδόχου να λαμβάνονται  όλα τα μέτρα προκειμένου να επαλειφθεί  η 

δυσλειτουργία (οπτικός έλεγχος,   με επίσκεψη στην εγκατάσταση,  επανεκκίνηση, ενημέρωση της 

ΔΕΥΑΒΚ και των αρμόδιων Τεχνικών για βλάβες, κλπ).



Τα  ως  άνω  καθήκοντα  θα  εκτελούνται  από  τον  ανάδοχο,  με  την  συμβολή  του  Τεχνικού 

προσωπικού της ΔΕΥΑΒΚ (υδραυλικοί-εργάτες) και μέσων (οχήματα, συσκευές επικοινωνίας, Η/Υ), 

όπου απαιτείται.

Η υπηρεσία θα εκτελείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο πλήρες ωράριο λειτουργίας της 

ΔΕΥΑΒΚ, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, όποτε είναι 

αναγκαίο.

Η  ΔΕΥΑΒΚ  δεν  διαθέτει  προσωπικό  για  τη  συγκεκριμένη  θέση  εργασίας  (Ηλεκτρολόγος  ή 

Μηχανολόγος  ΤΕ).  Επιπλέον,  τα  νέα  αυτόματα  συστήματα  που  έχουν  εγκατασταθεί  στα 

αντλιοστάσια  απαιτούν εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό.


