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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
                                                      C.P.V. 90470000-2                                                   

 Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας, για τις «Υπηρεσίες  
αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων».   
Οι υπηρεσίες  που προβλέπεται να παρέχονται είναι:
        H εκκένωση αντλιοστασίων για την συντήρηση αυτών και την αποκατάσταση 
βλαβών των αντλιοστασίων. 
       H απόφραξη αγωγών και φρεατίων σε αγωγούς βαρύτητας λυμάτων και ομβρίων, 
καθώς και η επισκευή βλαβών στους καταθλιπτικούς αγωγούς (συνεχής άντληση 
λυμάτων).
Η  μεταφορά λυμάτων στο βιολογικό καθώς και το προληπτικό πλύσιμο αγωγών.

Αναλυτικά χρειάζεται η συνεχής άντληση των λυμάτων κατά την επισκευή - 
συντήρηση των αντλιοστασίων, για την αποφυγή υπερχείλισης τους, λόγω της 
προσωρινής μη λειτουργίας των προς επισκευή αντλιοστασίων, η μεταφορά των 
λυμάτων με βυτιοφόρο και η απόρριψή τους σε μέρη που θα υποδεικνύονται από την 
υπηρεσία με μεταφόρτωση τους από το αποφρακτικό στο βυτιοφόρο κατά τις 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών. Οι επεμβάσεις   των 
μηχανημάτων θα γίνεται μόνο  μετά απο  εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας της 
ΔΕΥΑΧ.
 Αποφράξεις φρεατίων των δικτύων λυμάτων και ομβρίων, όπου χρειασθεί, λόγω των 
αυξημένων αναγκών και του μεγάλου μήκους των δικτύων. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η δυνατότητα επέμβασης καθ’ όλο το 
εικοσιτετράωρο. 
Στόχος της υπηρεσίας μας είναι να αποφύγει ζημιές και βλάβες των αντλιοστασίων, 
αφενός και αφετέρου να παρεμβαίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα στα προβλήματα των 
αγωγών αποχέτευσης. 
Ο ανώτερος χρόνος επέμβασης για τις παραπάνω υπηρεσίες, καθορίζεται στα 30’ 
(τριάντα) λεπτά της ώρας από την στιγμή της ειδοποίησης (που μπορεί να είναι με 
email, μήνυμά σε κινητό ή τηλεφωνική κλήση).
 Η εργασία θα πιστοποιείται βάσει των ωρών που θα προκύπτουν με την χρήση του 
GPS το οποίο θα τοποθετηθεί με έξοδα της υπηρεσίας μας στο όχημα του αναδόχου 
και θα χρησιμοποιείται μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ΔΕΥΑΧ.
Ως χρόνος εργασίας λογίζεται η ώρα εκκίνησης από το σημείο που θα δηλωθεί από 
τον ανάδοχο, το οποίο πρέπει να είναι εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και σε 
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σημείο που θα εγκρίνει η ΔΕΥΑΧ έως την ώρα επιστροφής στην βάση. Σε διαδοχικές 
αποφράξεις ο χρόνος  θα υπολογίζεται συνεχόμενα. Ο χρόνος θα στρογγυλοποιείται 
στο μισάωρο και ως ελάχιστη χρέωση  θα  είναι η μία ώρα. 
Ο ανάδοχος στον εξοπλισμό του είναι υποχρεωμένος να κατέχει γεννήτρια με 
κρουστικό για την αποκάλυψη των φρεατίων καθώς και ειδικών τεμαχίων (φούσκες) 
για την στεγανοποίηση των αγωγών λυμάτων (η αποζημίωση για αυτά είναι 
ενσωματωμένη στις τιμές).
Σαν απόφραξη νοείται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού καθώς 
και η πλήρης απομάκρυνση των υλικών έμφραξης από φρεάτιο σε φρεάτιο και η 
παρεμπόδιση μεταφοράς των υλικών σε παρακάτω τμήματα του αγωγού 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (φούσκα στεγάνωσης σίτες κουτάλες κλπ.).
Ως  τμήμα απόφραξης για το πλύσιμο του φραγμένου αγωγού υπολογίζεται από το 
προηγούμενο φρεάτιο έως το επόμενο φρεάτιο του σημείου ειδοποίησης για έμφραξη.
    Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης υπηρεσίας υπολογίζεται σε δώδεκα 
μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
  Η δαπάνη της παραπάνω εργασίας  υπολογίζεται στο ποσόν των 88.000,00 € 
χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α.  και  105.280,00 € μαζί με την δαπάνη του Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                  
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