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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, 
Διακοπή συνδέσεων λόγω 
οφειλής, Επανασυνδέσεις από 
διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων 
ασφαλείας στα υδρόμετρα» 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ –  
ΚΩΔΙΚΟΣ: (61.93.07) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ) 

           ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ10/2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην υπηρεσία: «Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω 

οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα», 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τμήματος διαχείρισης ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 

 

Τεχνική προδιαγραφή Α1 

Αντικαταστάσεις υδρομέτρων 

Η εν λόγω εργασία αφορά την αντικατάσταση από τον ανάδοχο των υδρομέτρων που θα του 

υποδείξει η υπηρεσία, δίνοντάς του τον μοναδικό αριθμό τους. Τα υδρόμετρα που θα 

τοποθετούνται θα του παραδίδονται από την υπηρεσία με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και ο 

ανάδοχος θα προσκομίζει ημερήσια βεβαίωση τοποθέτησης η οποία θα περιλαμβάνει τους 

αριθμούς και τις ενδείξεις των αντικατασταθέντων και τους αριθμούς των νέων υδρομέτρων. Τα 

παλιά υδρόμετρα θα παραδίδονται στην υπηρεσία με συγκεκριμένο πρωτόκολλο παράδοσης 

παραλαβής. 

 

Τεχνική προδιαγραφή Α2 

Αφαίρεση υδρομέτρου 

Οι εργασίες διακοπής υδροδότησης ακινήτων γίνονται ως εξής : Από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, 

δίδεται κατάσταση με τα ακίνητα ,την διεύθυνση και τους αντίστοιχους αριθμούς υδρομέτρων 

που θα πρέπει να διακοπούν. Έτσι όταν πρέπει να διακοπεί η υδροδότηση αφαιρείται το 

υδρόμετρο. Μετά την εκτέλεση της εργασίας , ο ανάδοχος θα επιστρέφει τα υδρόμετρα που 

έχει αφαιρέσει και την κατάσταση των υδρομέτρων των καταναλωτών των οποίων διακόπηκε η 

υδροδότηση υπογεγραμμένη  και αφού υπογραφεί από τον εντεταλμένο υπάλληλο της 

υπηρεσίας θα αποτελεί πιστοποίηση της εργασίας.  

Διακοπή που δεν υλοποιείται θα πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς και  θα αξιολογείται από 

την ΔΕΥΑ Κιλκίς για την μη υλοποίησή της.  
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Τεχνική προδιαγραφή Α3 

Επανασύνδεση υδρομέτρου 

Όταν ο καταναλωτής του οποίου το υδρόμετρο έχει αφαιρεθεί λόγω οφειλής, εξοφλήσει ή 

ρυθμίσει την οφειλή του η υπηρεσία θα πρέπει άμεσα να αποκαταστήσει την υδροδότησή 

του. Θα δίδεται γραπτή  εντολή στον ανάδοχο για την επανασύνδεση του υδρομέτρου. Η 

επιστροφή της γραπτής εντολής , με τις σχετικές υπογραφές (αναδόχου – υπηρεσίας) , θα 

αποτελούν πιστοποίηση για την εκτέλεση της εργασίας. 

 

Τεχνική προδιαγραφή Α4 

Τοποθέτηση σφραγίδας ασφαλείας 

Για την αποφυγή των επεμβάσεων στα υδρόμετρα από τους καταναλωτές απαιτείται η 

τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας. 

Η υπηρεσία δίδει κατάσταση με τα ακίνητα και τα υδρόμετρα στα οποία  πρέπει να 

τοποθετηθούν οι σφραγίδες ασφαλείας. Μετά την τοποθέτηση των σφραγίδων ασφαλείας η 

κατάσταση επιστρέφεται στην υπηρεσία υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και αφού 

υπογραφεί από τον εντεταλμένο υπάλληλο της υπηρεσίας αποτελεί πιστοποίηση για την 

εκτέλεση της εργασίας.  

Τις σφραγίδες ασφαλείας θα παραλαμβάνει από την υπηρεσία με πρωτόκολλο παράδοσης 

παραλαβής. 

Το πρόγραμμα εργασιών θα καθορίζεται από το τμήμα διαχείρισης ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς και θα 

είναι ομαδοποιημένο ανά εργασία και τμήματος της πόλης του Κιλκίς ή οικισμών.   

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην περίπτωση 

ελέγχου των εργασιών του. 

 

 

Κιλκίς , 18/02/2019 
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