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ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

«∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών
κ.λπ.»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 312.325,00€ (µε Φ.Π.Α 24%)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/16-7-2020
Κ.Α.: 30.003/6275.01.01

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην υπηρεσία εκτέλεσης εργασιών τοπικού καθαρισµού του
χωριστικού δικτύου οµβρίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, αποτελούµενο από τις σχάρες µετά των
φρεατίων υδροσυλλογής, των βραχιόνων (συνδετήριων αγωγών) που συνδέουν το φρεάτιο µε τον
αγωγό, των καναλιών απορροής καθώς επίσης και των αγωγών του δικτύου, µετά από υποδείξεις
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, κυρίως σε περιοχές µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ήτοι κάτω από
κυβολιθόστρωτες, πλακόστρωτες ή συµβατικές οδούς, σε πλατείες, αγορές, πεζοδρόµους, στοές ή
πάρκα της Θεσσαλονίκης, µε µειωµένη προσβασιµότητα (πάσσαλοι απαγόρευσης διέλευσης,
τραπεζοκαθίσµατα, ζαρντινιέρες και σταθερά εµπόδια, υπαίθρια καταστήµατα κ.α.), µε µικρό πλάτος
οδού και υψηλή εµπορικότητα, έτσι ώστε να αποσυµφορηθεί το δίκτυο και να επιτευχθεί η µέγιστη
απόδοσή του. Επιπλέον, θα πραγµατοποιηθεί ψηφιακή βιντεοσκόπηση σε ορισµένα τµήµατα που
θα υποδειχθούν από την υπηρεσία για επιβεβαίωση και έλεγχο του αποτελέσµατος καθαρισµού.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνεται επιθεώρηση – αυτοψία, από τον επιβλέποντα της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, όλων των
φρεατίων υδροσυλλογής (εσχαρών) και των φατνωµάτων καναλιών και αγωγών του δικτύου
οµβρίων που πρόκειται να καθαριστούν. Μετά από την αυτοψία, θα εκτιµηθεί η σειρά
προτεραιότητας των παρεµβάσεων και θα συνοµολογηθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις έκαστης της
περιοχής, ώστε να δροµολογηθούν εγκαίρως οι τυχόν απαιτούµενες προεργασίες. Οι προεργασίες
αυτές µπορεί ενδεικτικά να περιλαµβάνουν την συνεννόηση µε υπαλλήλους του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης για την από µέρους τους άρση τυχόν εµποδίων (πάσσαλοι απαγόρευσης διέλευσης,
τραπεζοκαθίσµατα, ζαρντινιέρες και σταθερά εµπόδια, υπαίθρια καταστήµατα κ.α.), µε σκοπό την
επίτευξη προσβασιµότητας στα σηµεία επέµβασης από τον ανάδοχο ή την σήµανση µε άσπρηκόκκινη κορδέλα και ενηµερωτική πινακίδα των σηµείων προγραµµατιζόµενης επέµβασης από
πλευράς του αναδόχου για την αποφυγή στάθµευσης αυτοκινήτων επί των φρεατίων.
Οι εργασίες θα εκτελούνται ανά διαστήµατα και όσες φορές απαιτηθεί, σύµφωνα µε τις
ανάγκες και τις υποδείξεις της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης και οι εντολές εργασιών θα δίνονται στον
ανάδοχο κατά το δυνατόν οµαδοποιηµένα, ανά περιοχή.
Συγκεκριµένα , στις εργασίες περιλαµβάνονται:
• Το άνοιγµα και το κλείσιµο (µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού) της θυρίδας
επίσκεψης (καπάκι, εσχάρα) των φρεατίων υδροσυλλογής ή των φρεατίων επίσκεψης του
δικτύου οµβρίων υδάτων.
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• Η χαλάρωση των προσχώσεων των φρεατίων υδροσυλλογής ή των φρεατίων επίσκεψης
του δικτύου οµβρίων υδάτων, προκειµένου να επιτευχθεί ο καθαρισµός των φρεατίων.
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Η αναρρόφηση των προϊόντων καθαρισµού (φερτές ύλες, εδαφικό υλικό, ρίζες, κλπ.) από τα
φρεάτια, µε τη χρήση κατάλληλου µηχανικού εξοπλισµού του ειδικού βυτιοφόρου οχήµατος.
Η µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού (φερτές ύλες, εδαφικό υλικό, ρίζες, κλπ.) σε
οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεσή τους σε κατάλληλες θέσεις απόθεσης αποβλήτων.
Το σχολαστικό πλύσιµο µε νερό, µε τη χρήση αντλίας υψηλής πίεσης νερού, πίεσης
τουλάχιστον 110 bar, των φρεατίων, των σιφώνων (bouche a clef) και των συνδετήριων
αγωγών τους.
Τον καθαρισµό των καναλιών απορροής ή/και των αγωγών οµβρίων υδάτων, όπου αυτό
απαιτηθεί. Ο καθαρισµός των καναλιών απορροής ή/και των αγωγών οµβρίων υδάτων θα
γίνει µε ειδικό αποφρακτικό όχηµα υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης (σύνθετο
βυτιοφόρο όχηµα), µε τη βοήθεια ειδικού αποφρακτικού οχήµατος υψηλής πίεσης νερού που
διαθέτει µπεκ καθαρισµού, ειδικές κεφαλές καθαρισµού και ριζοκόφτη, καθώς και µε ειδικό
τηλεκατευθυνόµενο ροµπότ φρεζαρίσµατος.
Σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, οι εργασίες καθαρισµού θα συνοδεύονται από ειδικό
όχηµα (Βαν) βιντεοσκόπησης, εξοπλισµένο µε ειδικές κάµερες – ροµπότ, για την
παρακολούθηση της κοπής ριζών ή/και την τελική βιντεοσκόπηση της κατάστασης του
αγωγού µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού των αγωγών.
Θα καταγράφονται οποιαδήποτε προβλήµατα ή ιδιαιτερότητες προέκυψαν κατά τον
καθαρισµό (σπασµένες εσχάρες, τυφλά φρεάτια κ.α.) των φρεατίων υδροσυλλογής.
Θα ανυψώνονται, θα µετακινούνται και θα αποτίθενται παραπλεύρως των βάσεων τους οι
εσχάρες των φρεατίων υδροσυλλογής και στη συνέχεια θα πραγµατοποιείται αναρρόφηση
του περιεχοµένου των φρεατίων µε τη χρήση κατάλληλου ειδικού αποφρακτικού οχήµατος
υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης (σύνθετο βυτιοφόρο όχηµα). Οι εργασίες
καθαρισµού των φρεατίων θα γίνεται από εξειδικευµένα συνεργεία, τα οποία θα εισέρχονται
εντός των φρεατίων, όποτε αυτό απαιτείται.
Θα καθαρίζονται σχολαστικά τα τοιχώµατα και ο πυθµένας των φρεατίων, οι εισερχόµενοι
ή/και εξερχόµενοι συνδετήριοι αγωγοί και τα σιφώνια (bouce a clef) και θα δοκιµάζεται η
οµαλή λειτουργία τους. Το φρεάτιο θα παραδίδεται απαλλαγµένο από πάσης φύσεως
φερτές ύλες, εδαφικά υλικά, ρίζες, κλπ. και σε κατάσταση οµαλής λειτουργίας.
Θα καθαρίζονται σχολαστικά τα τµήµατα – φατνώµατα των καναλιών απορροής καθώς
επίσης και των αγωγών του δικτύου, όπου αυτό απαιτηθεί, µε ειδικό αποφρακτικό όχηµα
υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης (σύνθετο βυτιοφόρο όχηµα), µε τη βοήθεια ειδικού
αποφρακτικού οχήµατος υψηλής πίεσης νερού που διαθέτει µπεκ καθαρισµού, ειδικές
κεφαλές καθαρισµού και ριζοκόφτη, καθώς και µε ειδικό τηλεκατευθυνόµενο ροµπότ
φρεζαρίσµατος. Σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, οι εργασίες καθαρισµού θα
συνοδεύονται από ειδικό όχηµα (Βαν) βιντεοσκόπησης, εξοπλισµένο µε ειδικές κάµερες –
ροµπότ, για την παρακολούθηση της κοπής ριζών ή/και την τελική βιντεοσκόπηση της
κατάστασης του αγωγού µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού των αγωγών. Με την ως
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άνω εργασία θα καταγράφονται, εφόσον αυτό

απαιτείται, τυχόν φθορές, εµφράξεις,
διαρροές, αστοχίες, παρεισφρύουσες ρίζες δέντρων, θραύσεις, ελαττωµατικές συνδέσεις,
λανθασµένες κλίσεις και έλεγχοι διατοµών των αγωγών.

•

•

•

Λόγω της φύσης των εργασιών, οι εργασίες σε πολυσύχναστους δρόµους, µπορεί να
πραγµατοποιούνται και τα Σαββατοκύριακα, κατόπιν σχετικής συνεννόησης της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης µε τον ανάδοχο.
Για λόγους ασφαλείας, τα φρεάτια υδροσυλλογής θα παραµένουν ανοικτά µόνο κατά τη
διάρκεια των εργασιών και πάντα µε την απαιτούµενη σήµανση. Κατά τη διάρκεια της
εργασίας, θα λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και προστασίας, τόσο για
τους εργαζοµένους (ΜΑΠ), όσο και για τα διερχόµενα οχήµατα και τους πεζούς, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
Όλες οι εργασίες καθαρισµού των φρεατίων υδροσυλλογής, των καναλιών απορροής και
των αγωγών του δικτύου οµβρίων, θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο τρόπο και χωρίς να
επέλθει φθορά ή βλάβη στα φρεάτια, τα κανάλια ή τους αγωγούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η
ευθύνη αποκατάστασης τυχόν φθοράς ή βλάβης ανήκει αποκλειστικά στον ανάδοχο. Το ίδιο
ισχύει και σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών σε δίκτυα ΟΚΩ.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη
Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας µελέτης, καθώς και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Η χρηµατοδότηση των εργασιών θα γίνει από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.
30.003/6275.01.01, µε τίτλο ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π., προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2020, µε το ποσό των 11.325,00 €, τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους
2021, µε το ποσό των 161.000,00€ και τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2022, µε το ποσό
των 140.000,00€ σύµφωνα µε σχετική πρόβλεψη.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µέσα σε διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η παραπάνω εργασία φέρει αριθµό αναφοράς σύµφωνα µε την ταξινόµηση CPV:
90641000-2 (Υπηρεσίες καθαρισµού φρεατίων υπονόµων), µε προϋπολογισµό 312.325,00 € µε
ΦΠΑ 24%.
Θεσσαλονίκη ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αστ. Αστεριάδης

Ι. Πέγιος

Ν.Μεσηµέρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

«∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών
κλπ.»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 312.325,00€ (µε Φ.Π.Α 24%)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/16-7-2020
Κ.Α.: 30.003/6275.01.01

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Τα µηχανήµατα που θα διατεθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, θα
πρέπει να συµµορφώνονται στις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:
1.
∆ύο (2) Αποφρακτικά µηχανήµατα µε δυνατότητα απόφραξης και αναρρόφησης των
φερτών στοιχείων από τους αγωγούς και τα φρεάτια

•

Αντλία υψηλής πίεσης παροχή υδάτων άνω των 300 l/min σε πίεση άνω των 170bar
Αντλία αναρρόφησης παροχή 1.000 m3/h σε πίεση 500 mbar

•

∆εξαµενή νερού 5m3

•

∆εξαµενή αποβλήτων 10m3

•

2.
∆ύο (2) Αποφρακτικά µηχανήµατα µε δυνατότητα απόφραξης φερτών στοιχείων από
τους αγωγούς και τα φρεάτια (χωρίς δυνατότητα αναρρόφησης)
•
•

Αντλία υψηλής πίεσης παροχή υδάτων άνω των 70 l/min σε πίεση άνω των 140 bar.
∆εξαµενή νερού 600 lt

•

Ελαστικός αγωγός υψηλής πίεσης 200 bar διαµέτρου ½’’ ελάχιστου µήκους 80 m.

3.

Ένα (1) Όχηµα ελέγχου – βιντεοσκόπησης αγωγών
•

Έγχρωµη τηλεχειριζόµενη µικροκάµερα – ροµπότ πάνω σε αυτοκινούµενη βάση για έλεγχο
αγωγών από Φ 100 – Φ 1000χιλ. συνοδευόµενη από καλώδιο µήκους τουλάχιστον 400 µ.
έχουσα µετρητή κλίσεων, zoom, ποµπό εντοπισµού κάµερας από το έδαφος και δυνατότητα
µέτρησης ρωγµών των σωλήνων µε ακτίνες λέιζερ και περιστροφής κάµερας κατά 360° .

•

τηλεχειριστήριο κάµερας.

•

κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης. Η/Υ, video, εκτυπωτής, δυνατότητα εκτύπωσης ψηφιακής
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φωτογραφίας και εγγραφής σε CD, DVD.
•

Λογισµικό στην Ελληνική γλώσσα.

•

Αεροσυµπιεστή.

•

Γεννήτρια

4.
Ένα (1) Όχηµα ελέγχου – βιντεοσκόπησης και ροµπότ φρεζαρίσµατος αγωγών (χωρίς
εκσκαφή) αποτελούµενο από:
•

Έγχρωµη τηλεχειριζόµενη µικροκάµερα – ροµπότ πάνω σε αυτοκινούµενη βάση για έλεγχο
αγωγών από Φ 100 – Φ 1000χιλ

•

Τηλεχειριστήριο κάµερας.

•

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης.

•

Η/Υ, video, εκτυπωτής, δυνατότητα εκτύπωσης ψηφιακής φωτογραφίας και εγγραφής σε
CD, DVD.

•

Λογισµικό στην Ελληνική γλώσσα.

•

Ροµπότ εσωτερικού φρεζαρίσµατος αγωγών µε τα παρελκόµενά του από Φ100–Φ800

•

Αεροσυµπιεστής

•

Γεννήτρια

•

Συσκευές ελέγχου στεγανότητας µουφών από Φ200 έως Φ800

Β. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια για διαχείριση (συλλογή – µεταφορά) µη
επικίνδυνων αποβλήτων µε κωδικούς ΕΚΑ:
02
02 01
02 01 01
02 01 03
02 01 07
02 02
02 02 04
2 03

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ,
ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία
λάσπες από πλύση και καθαρισµό
απόβλητα ιστών φυτών
απόβλητα από δασοκοµία
απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων
τροφίµων ζωικής προέλευσης
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών,
δηµητριακών, βρωσίµων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή
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κονσερβών, παραγωγή ζύµης και εκχυλισµάτων ζύµης, προπαρασκευή και ζύµωση
02 03 01
02 03 02
02 03 03
02 03 04
02 03 05
03
03 01 05
03 03 01
04
04 02 10
19

19 06
19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06
19 08
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 09
19 08 12
19 08 14
19 09
19 09 01
19 09 02
20

µελάσας
λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισµό
απόβλητα από υλικά συντήρησης
απόβλητα από εκχύλισµα διαλύτου
υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και
καπλαµάδες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 03 01 04
απόβλητα φλοιού και ξύλου
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)
απόβλητα από τις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων εκτός σηµείου παραγωγής και την προετοιµασία ύδατος
προοριζόµενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιοµηχανική
χρήση
απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων
υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
προϊόντα ζύµωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων
προϊόντα ζύµωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων
απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη προδιαγραφόµενα
άλλως
εσχαρίσµατα
απόβλητα από την εξάµµωση
λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων
µείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/ύδατος που περιέχουν
φαγώσιµα έλαια και λίπη
λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων εκτός
εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 08 11
λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που
περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 08 13
απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή νερού για βιοµηχανική χρήση
στερεά απόβλητα από πρωτοβάθµια διύλιση και εσχαρίσµατα
λάσπες από τη διαύγαση του νερού
∆ηµοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές
δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα), περιλαµβανοµένων µερών χωριστά
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συλλεγόντων
20 02
20 02 01
20 03
20 03 02
20 03 03
20 03 06

απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα
άλλα δηµοτικά απόβλητα
απόβλητα από αγορές
υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων
απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια για διαχείριση (συλλογή – µεταφορά) επικίνδυνων
αποβλήτων µε κωδικούς ΕΚΑ:
13 05
13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 07*
13 05 08*
13 07
13 07 01*
13 07 03*
13 08
13 08 01*
13 08 02*
13 08 99*

περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου/ νερού
στερεά υλικά από θαλάµους υπολειµµάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού
λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
λάσπες υποδοχέα
ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
µείγµατα αποβλήτων από θαλάµους υπολειµµάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού
απόβλητα υγρών καυσίµων
καύσιµο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
άλλα καύσιµα (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων)
απόβλητα ελαίων µη προδιαγραφόµενα άλλως
λάσπες ή γαλακτώµατα αφαλάτωσης
άλλα γαλακτώµατα
απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

Γ.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, τα
οποία έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή από υπηρεσίες αναγνωρισµένων
ικανοτήτων, µε τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
∆. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω εξειδικευµένο επιστηµονικό και
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύµβασης και θα έχει χρόνο
εµπειρίας σε ίδιες υπηρεσίες ως τις ζητούµενες :
α) Τουλάχιστον έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
υπεύθυνο για την επίβλεψη της σύµβασης µε αποδεδειγµένη εµπειρία (τουλάχιστον δύο έτη) στην
παροχή υπηρεσιών, παρόµοιων ποσοτικά και ποιοτικά µε αντικείµενο τον καθαρισµό δικτύων,
φρεατίων και αντλιοστασίων, έλεγχο, επιθεώρηση, βιντεοσκόπηση αποχετευτικών αγωγών,
φρεζάρισµα αγωγών αποχέτευσης, αποκατάσταση διαρροών/εισροών χωρίς εκσκαφή µε ροµποτική
µέθοδο και έλεγχο στεγανότητας αγωγών.
β) Εξειδικευµένο προσωπικό (6 χειριστές µηχανηµάτων έργου) µε άδειες χειριστή
µηχανηµάτων έργου µε αποδεδειγµένη εµπειρία (τουλάχιστον δύο έτη) στην παροχή υπηρεσιών,
παρόµοιων ποσοτικά και ποιοτικά µε την υπό ανάθεση (καθαρισµό δικτύων, φρεατίων και
αντλιοστασίων, έλεγχο, επιθεώρηση, βιντεοσκόπηση αποχετευτικών αγωγών, φρεζάρισµα αγωγών
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αποχέτευσης, αποκατάσταση διαρροών/εισροών χωρίς εκσκαφή µε ροµποτική µέθοδο και έλεγχο
στεγανότητας αγωγών).
γ) Ένα (1) Αρχιτεχνίτη Υδραυλικό
Ε.
Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017 – 2018 – 2019), να
έχει εκτελέσει τουλάχιστον µία (1) σύµβαση προϋπολογισµού ίσου µε τον προϋπολογισµό της
δηµοπρατούµενης παροχής υπηρεσίας, η οποία περιελάµβανε, σωρευτικά, την εκτέλεση των κάτωθι
εργασιών:
•
•

καθαρισµό δικτύων,
φρεατίων και αντλιοστασίων,

•

έλεγχο, επιθεώρηση, βιντεοσκόπηση, φρεζάρισµα αποχετευτικών αγωγών.

Θεσσαλονίκη ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αστ. Αστεριάδης

Ι. Πέγιος

Ν.Μεσηµέρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

«∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών
κλπ.»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 312.325,00€ (µε Φ.Π.Α 24%)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/16-7-2020
Κ.Α.: 30.003/6275.01.01

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ. 1 Καθαρισµοί αγωγών οµβρίων έως DN1000.
1.1

Καθαρισµός αγωγών οµβρίων υδάτων σε περιοχές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Καθαρισµός αγωγών δικτύου οµβρίων, µία φορά, διαµέτρου έως DN1000 και οιουδήποτε υλικού
από φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ό,τι ξένες ύλες συσσωρεύονται στους αγωγούς, µε
αντλία υψηλής πίεσης άνω των 150 bar και παροχής υδάτων άνω των 300 l/min, µε την βοήθεια
ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης µε αντοχές:
•

σε εφελκυσµό: max 3.500 kgr

•

σε πίεση: max 250 kgr

Στην εργασία περιλαµβάνεται η µεταφορά και η απόθεση των προϊόντων καθαρισµού σε σηµεία
υπόδειξης της Υπηρεσίας. Στην παρούσα τιµή δεν περιλαµβάνεται η ώρα που απαιτείται για την
πλήρωση των οχηµάτων µε νερό από κατάλληλα σηµεία υδροληψίας που θα υποδειχθούν στον
ανάδοχο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση και η οποία αποζηµιώνεται µε την αντίστοιχη τιµή του
τιµολογίου.
Τιµή Μονάδας ανά µέτρο µήκους (m)
Ολογράφως: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικώς: 6,50 €
1.2

Καθαρισµός καναλιών απορροής και αγωγών οµβρίων υδάτων σε περιοχές µε
ιδιαίτερες απαιτήσεις

Καθαρισµός καναλιών απορροής και αγωγών οµβρίων υδάτων, µία φορά, διαµέτρου έως DN1000
και οιουδήποτε υλικού από φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ό,τι ξένες ύλες συσσωρεύονται
στους αγωγούς, σε περιοχές µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ήτοι κάτω από κυβολιθόστρωτες,
πλακόστρωτες ή συµβατικές οδούς, σε πλατείες, αγορές, πεζοδρόµους, στοές ή πάρκα της
Θεσσαλονίκης, µε µειωµένη προσβασιµότητα (πάσσαλοι απαγόρευσης διέλευσης,
τραπεζοκαθίσµατα, ζαρντινιέρες και σταθερά εµπόδια, υπαίθρια καταστήµατα κ.α.), µε µικρό πλάτος
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οδού και υψηλή εµπορικότητα.
Στην εργασία περιλαµβάνεται η µεταφορά και η απόθεση των προϊόντων καθαρισµού σε σηµεία
υπόδειξης της Υπηρεσίας. Στην παρούσα τιµή δεν περιλαµβάνεται η ώρα που απαιτείται για την
πλήρωση των οχηµάτων µε νερό από κατάλληλα σηµεία υδροληψίας που θα υποδειχθούν στον
ανάδοχο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση και η οποία αποζηµιώνεται µε την αντίστοιχη τιµή του
τιµολογίου.
Τιµή Μονάδας ανά µέτρο µήκους (m)
Ολογράφως: δεκατρία ευρώ
Αριθµητικώς: 13,00 €
Α.Τ. 2 Καθαρισµός φρεατίου αποχέτευσης οµβρίων (υδροσυλλογής) µετά των βραχιόνων
(συνδετήριων αγωγών) αυτού.
2.1

Καθαρισµός φρεατίου αποχέτευσης οµβρίων (υδροσυλλογής) µετά των
βραχιόνων (συνδετήριων αγωγών) αυτού χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Καθαρισµός φρεατίου τυπικών διαστάσεων (0,80 Χ 0,40 Χ 1,00µ Ύψος) µε µηχανικά ή χειρωνακτικά
µέσα, πλύσιµο φρεατίων και αποµάκρυνση των προϊόντων του καθαρισµού. Στον καθαρισµό του
φρεατίου συµπεριλαµβάνονται και οι βραχίονες σύνδεσης (συνδετήριων αγωγών) φρεατίουαγωγού.
Στην εργασία περιλαµβάνεται η µεταφορά και η απόθεση των προϊόντων καθαρισµού σε σηµεία
υπόδειξης της Υπηρεσίας. Στην παρούσα τιµή δεν περιλαµβάνεται η ώρα που απαιτείται για την
πλήρωση των οχηµάτων µε νερό από κατάλληλα σηµεία υδροληψίας που θα υποδειχθούν στον
ανάδοχο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση και η οποία αποζηµιώνεται µε την αντίστοιχη τιµή του
τιµολογίου.
Τιµή Μονάδας ανά τεµάχιο (τεµ)
Ολογράφως: είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικώς: 29,50 €
2.2

Καθαρισµός φρεατίου αποχέτευσης οµβρίων (υδροσυλλογής) µετά των
βραχιόνων (συνδετήριων αγωγών) αυτού µε ιδιαίτερες απαιτήσεις

Καθαρισµός φρεατίου τυπικών διαστάσεων (0,80 Χ 0,40 Χ 1,00µ Ύψος) µε µηχανικά ή χειρωνακτικά
µέσα, πλύσιµο φρεατίων και αποµάκρυνση των προϊόντων του καθαρισµού, σε περιοχές µε
ιδιαίτερες απαιτήσεις, ήτοι κάτω από κυβολιθόστρωτες, πλακόστρωτες ή συµβατικές οδούς, σε
πλατείες, αγορές, πεζοδρόµους, στοές ή πάρκα της Θεσσαλονίκης, µε µειωµένη προσβασιµότητα
(πάσσαλοι απαγόρευσης διέλευσης, τραπεζοκαθίσµατα, ζαρντινιέρες και σταθερά εµπόδια,
υπαίθρια καταστήµατα κ.α.), µε µικρό πλάτος οδού και υψηλή εµπορικότητα. Στον καθαρισµό του
φρεατίου συµπεριλαµβάνονται και οι βραχίονες σύνδεσης (συνδετήριων αγωγών) φρεατίου-
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αγωγού.
Στην εργασία περιλαµβάνεται η µεταφορά και η απόθεση των προϊόντων καθαρισµού σε σηµεία
υπόδειξης της Υπηρεσίας. Στην παρούσα τιµή δεν περιλαµβάνεται η ώρα που απαιτείται για την
πλήρωση των οχηµάτων µε νερό από κατάλληλα σηµεία υδροληψίας που θα υποδειχθούν στον
ανάδοχο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση και η οποία αποζηµιώνεται µε την αντίστοιχη τιµή του
τιµολογίου.
Τιµή Μονάδας ανά τεµάχιο (τεµ)
Ολογράφως: πενήντα εννέα ευρώ
Αριθµητικώς: 59,00 €
Α.Τ. 3 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών.
Μέσω µιας οθόνης, οι χειριστές λαµβάνουν τις εικόνες που στέλνει η κάµερα από το εσωτερικό του
αγωγού και µε το τηλεχειριστήριο έχουν την δυνατότητα να την κατευθύνουν όπου θέλουν. Ένας
υπολογιστής επεξεργάζεται τα στοιχεία που παίρνει από την αδιάβροχη µικροκάµερα και τα
συνδυάζει µε άλλα δεδοµένα από σένσορες που βρίσκονται στο όχηµα. Μπορεί έτσι να εντοπίσει
λεπτοµέρειες που δεν διακρίνονται µε το µάτι και να εκδώσει αναλυτικά διαγράµµατα για την
κατάσταση των αγωγών. Μέσω του ενσωµατωµένου Videoprinter µπορεί να εκτυπωθεί αµέσως η
υφιστάµενη κατάσταση σε χαρτί Printer. Ακόµη και µια βιντεοταινία µε εικόνες, από το εσωτερικό
του αγωγού, είναι δυνατό να εγγραφεί στο βίντεο του οχήµατος. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατός
ο λεπτοµερής έλεγχος του αγωγού και έτσι µπορούν να δοθούν οι απαραίτητες λύσεις σε όλα τα
παρουσιαζόµενα προβλήµατα.
3.1

Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Έλεγχος δικτύου οµβρίων διαµέτρου έως DN1000, εντοπισµός των προβληµατικών σηµείων µε
τηλεχειριζόµενη µικροκάµερα- «ροµπότ» πάνω σε αυτοκινούµενη βάση, βιντεοσκόπηση αγωγού και
µηχανογραφική αποτύπωση των στοιχείων του δικτύου.
Τιµή Μονάδας ανά µέτρο µήκους (m)
Ολογράφως: εννέα ευρώ
Αριθµητικώς: 9,00 €
3.2

Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις

Έλεγχος καναλιών απορροής και δικτύου οµβρίων διαµέτρου έως DN1000, εντοπισµός των
προβληµατικών σηµείων µε τηλεχειριζόµενη µικροκάµερα - «ροµπότ» πάνω σε αυτοκινούµενη βάση,
βιντεοσκόπηση αγωγού και µηχανογραφική αποτύπωση των στοιχείων του δικτύου, σε περιοχές µε
ιδιαίτερες απαιτήσεις, ήτοι κάτω από κυβολιθόστρωτες, πλακόστρωτες ή συµβατικές οδούς, σε
πλατείες, αγορές, πεζοδρόµους, στοές ή πάρκα της Θεσσαλονίκης, µε µειωµένη προσβασιµότητα
(πάσσαλοι απαγόρευσης διέλευσης, τραπεζοκαθίσµατα, ζαρντινιέρες και σταθερά εµπόδια,
υπαίθρια καταστήµατα κ.α.), µε µικρό πλάτος οδού και υψηλή εµπορικότητα.
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Τιµή Μονάδας ανά µέτρο µήκους (m)
Ολογράφως: δεκαοκτώ ευρώ
Αριθµητικώς: 18,00 €
Α.Τ. 4 Υδροληψία Ειδικού Σύνθετου Βυτιοφόρου Οχήµατος
Υδροληψία Ειδικού Σύνθετου Βυτιοφόρου Οχήµατος που θα έχει ισχύ κινητήρα τουλάχιστον 200HP,
µε αντλία πιέσεως τουλάχιστον 150 bar και παροχή τουλάχιστον 300 lit/min και αντλία
αναρρόφησης δυνατότητας τουλάχιστον 1.000 m3/h στα 0,5 bar, συνοδευόµενο από ειδικές κεφαλές,
που θα διατίθεται στην Υπηρεσία σε οποιαδήποτε εργασία για την οποία θα δίνεται εντολή
(αποφράξεις, καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής, αντλιοστασίων, κλπ). Στην τιµή
περιλαµβάνονται ο οδηγός-χειριστής και 1 εργάτης ειδικευµένος.
Με την τιµή αυτή αποζηµιώνεται η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού που
προκαλείται από τη διαδικασία εντοπισµού κατάλληλου και προσβάσιµου σηµείου υδροληψίας για
την πλήρωση του οχήµατος µε νερό. Η καθυστέρηση αυτή προσµετράται από την αποχώρηση του
οχήµατος από την περιοχή εργασίας έως την έλευση του στην περιοχή εργασίας, µε γεµάτη
δεξαµενή νερού.
Τιµή Μονάδας ανά ώρα (h)
Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ
Αριθµητικώς: 45,00 €
Α.Τ. 5 Υδροληψία Ειδικού Μικρού Αποφρακτικού Οχήµατος
Υδροληψία Ειδικού Μικρού Αποφρακτικού Οχήµατος, µε αντλία πιέσεως υδάτων τουλάχιστον 140
bar, µε δεξαµενή νερού τουλάχιστον 600 lit και παροχή 70 lit/min, συνοδευόµενο από ειδικές κεφαλές
και ελαστικό αγωγό υψηλής πίεσης, που θα διατίθεται στην Υπηρεσία σε οποιαδήποτε εργασία για
την οποία θα δίνεται εντολή (αποφράξεις, καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής, αντλιοστασίων,
κλπ). Στην τιµή περιλαµβάνονται ο οδηγός-χειριστής και 1 εργάτης ειδικευµένος.
Με την τιµή αυτή αποζηµιώνεται η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού που
προκαλείται από τη διαδικασία εντοπισµού κατάλληλου και προσβάσιµου σηµείου υδροληψίας για
την πλήρωση του οχήµατος µε νερό. Η καθυστέρηση αυτή προσµετράται από την αποχώρηση του
οχήµατος από την περιοχή εργασίας έως την έλευση του στην περιοχή εργασίας, µε γεµάτη
δεξαµενή νερού.
Τιµή Μονάδας ανά ώρα (h)
Ολογράφως: τριάντα ευρώ
Αριθµητικώς: 30,00 €
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Α.Τ. 6 Εργασίες κοπής εµποδίων µε χρήση κοπτικών τηλεκατευθυνόµενων οχηµάτων σε
αγωγούς 100-1000mm
Εργασία προετοιµασίας αποχετευτικού/οµβρίου αγωγού, για οποιαδήποτε διάµετρο από 100 1000mm και οποιουδήποτε υλικού κατασκευής του αγωγού, για την κοπή και αποµάκρυνση
ελαττωµάτων και ξένων αντικειµένων του αγωγού µε χρήση τηλεχειριζόµενου ροµποτικού
συστήµατος κοπής. Περιλαµβάνονται η µεταφορά και αποκοµιδή του οχήµατος και του εξοπλισµού
από τον τόπο του έργου, όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες καθαρισµού του αγωγού, φραγής
της ροής, ως και η αποµάκρυνση των υπολειµµάτων κοπής, όλες οι εργασίες κοπής, σύµφωνα µε
την τεχνική περιγραφή του σχετικού άρθρου και η τελική παράδοση του αγωγού, έτοιµου για την
εκτέλεση σηµειακών επισκευών µε τη µέθοδο υφάσµατος-ρητίνης.
Τιµή Μονάδας ανά ώρα (h)
Ολογράφως: διακόσια πενήντα ευρώ
Αριθµητικώς: 250,00 €
Α.Τ. 7 Γενική λειτουργία αποφρακτικού µηχανήµατος διπλής ενέργειας (καθαρισµούαναρρόφησης)
Για µία ώρα εργασίας γενικής λειτουργίας αποφρακτικού µηχανήµατος διπλής ενέργειας
(καθαρισµός - αναρρόφηση). Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος µισθώµατος του µηχανήµατος, η
µετάβαση του στον τόπο εκτέλεσης του έργου, η συντήρησή του, οι φθορές που θα προκύψουν, τα
καύσιµα και τα λιπαντικά του, το κόστος εργασίας του προσωπικού (χειριστής µηχ/τος έργου,
βοηθός χειριστή µηχ/τος έργου, τεχνίτης, εργάτης ανειδίκευτος) και η ασφάλισή τους, όποιο
βοηθητικό µηχάνηµα απαιτηθεί (µηχάνηµα καθαρισµού, µπαλόνια έµφραξης κ.λπ.), οι
συµπληρωµατικές χειρωνακτικές εργασίες (αποµάκρυνση σε στεγανούς πλαστικούς σάκους των
προϊόντων που δεν απορροφούνται κ.λπ.), τα συστηµατικά µέτρα ασφαλείας (στολές προστασίας
προσωπικού, µηχανήµατα ανάρτησης προσωπικού κ.λπ.) για την έντεχνη κατασκευή.
Τιµή Μονάδας ανά ώρα (h)
Ολογράφως: εκατό πενήντα ευρώ
Αριθµητικώς: 150,00 €
Α.Τ. 8 Γενική λειτουργία µικρού αποφρακτικού µηχανήµατος
Για µία ώρα εργασίας γενικής λειτουργίας µικρού αποφρακτικού µηχανήµατος. Στην τιµή
περιλαµβάνεται το κόστος µισθώµατος του µηχανήµατος, η µετάβαση του στον τόπο εκτέλεσης του
έργου, η συντήρησή του, οι φθορές που θα προκύψουν, τα καύσιµα και τα λιπαντικά του, το κόστος
εργασίας του προσωπικού (χειριστής µηχ/τος έργου, βοηθός χειριστή µηχ/τος έργου, τεχνίτης,
εργάτης ανειδίκευτος) και η ασφάλισή τους, όποιο βοηθητικό µηχάνηµα απαιτηθεί (µηχάνηµα
καθαρισµού, µπαλόνια έµφραξης κ.λπ.), οι συµπληρωµατικές χειρωνακτικές εργασίες
(αποµάκρυνση σε στεγανούς πλαστικούς σάκους των προϊόντων που δεν απορροφούνται κ.λπ.), τα
συστηµατικά µέτρα ασφαλείας (στολές προστασίας προσωπικού, µηχανήµατα ανάρτησης
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προσωπικού κ.λπ.) για την έντεχνη κατασκευή.
Τιµή Μονάδας ανά ώρα (h)
Ολογράφως: εκατό ευρώ
Αριθµητικώς: 100,00 €
Α.Τ. 9 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και απλή τοποθέτηση νέας τυποποιηµένης
χυτοσιδηράς εσχάρας φρεατίου και χαλύβδινες γαλβανισµένες εσχάρες καναλιών
υδροσυλλογής
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση (αντικατάσταση εσχαρών) νέας
τυποποιηµένης χυτοσιδηράς εσχάρας φρεατίου µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης και εσχάρες
επιφανειακών καναλιών υδροσυλλογής.
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
α) η αποµάκρυνση τυχόν υπολειµµάτων της παλαιάς κατεστραµµένης εσχάρας.
β) η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση της νέας τυποποιηµένης
χυτοσιδηράς εσχάρας φρεατίου ή καναλιού και του πλαισίου έδρασης αυτής.
γ) η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών υποθεµάτων
και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία ή εποξειδικά κονιάµατα.
δ) η επιµέτρηση για τις τυποποιηµένες εσχάρες µε βάση τους πίνακες βαρών του
κατασκευαστή.
Η νέα χυτοσιδηρή εσχάρα θα είναι του ίδιου τύπου (Β125, C250, C400)
Τιµή Μονάδας ανά ώρα (h)
Ολογράφως: εκατό ευρώ
Αριθµητικώς: 150,00 €
Α.Τ. 10 Τακτοποίηση στάθµης (υποβιβασµός ή ανύψωση) επικίνδυνου φρεατίου µε ή χωρίς
αντικατάσταση του χυτοσιδηρού καλύµµατος ή χυτοσιδηράς εσχάρας φρεατίου
υδροσυλλογής
Εργασία τακτοποίησης στάθµης µε ή χωρίς αντικατάσταση της χυτοσιδηράς εσχάρας ή καλύµµατος
φρεατίου υδροσυλλογής.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α) Η τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος µε χρήση αερόσφυρας και
εργαλείων χειρός, του φρεατίου που έχει υποστεί ζηµιές, καθίζηση ή ανύψωση (επάλληλες
στρώσεις ασφαλτικού)
β) ο καθαρισµός του εσωτερικού του φρεατίου από τα προϊόντα της καθαίρεσης, η
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φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σε νόµιµες
θέσεις απόθεσης
γ) η κατασκευή του απαιτούµενου ξυλότυπου µικροκατασκευών, η ευθυγράµµιση του
υπάρχοντος οπλισµού στο φρεάτιο και η προσθήκη νέου (όπου χρειάζεται), η εργασία
τοποθέτησης, αποξήλωσης και αποµάκρυνσης του ξυλότυπου και η τοποθέτηση του
χυτοσιδηρού καλύµµατος ή εσχάρας φρεατίου υδροσυλλογής µε το αντίστοιχο πλαίσιο
έδρασης, για την πλήρη αποκατάσταση του φρεατίου.
δ) η προµήθεια και η εργασία συγκόλλησης οπλισµού και παλαιού σκυροδέµατος µε το νέο, µε
χρήση εποξειδικών ρητινών, η εργασία έγχυσης νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20,
καθώς και τυχόν άλλες εργασίες και δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
ε) η δαπάνη των µέτρων ασφαλείας και ρύθµισης της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων στη
θέση επέµβασης
ζ) η αφαίρεση των ξυλοτύπων και ο πλήρης καθαρισµός της περιοχής γύρω από το φρεάτιο
από υπολείµµατα υλικών κλπ.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια του χυτοσιδηρού καλύµµατος ή της χυτοσιδηράς
εσχάρας.
Τιµή ανά επισκευαζόµενο φρεάτιο (τεµ)
Ολογράφως: πεντακόσια ευρώ
Αριθµητικώς: 500,00 €
Θεσσαλονίκη ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αστ. Αστεριάδης

Ι. Πέγιος

Ν.Μεσηµέρης
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

«∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λπ. »

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
∆ιεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 20

∆ΑΠΑΝΗ:

Ταχ. Κωδ.: 542 49
Πληροφορίες: Αστ. Αστεριάδης
Τηλέφωνο: 231 331 8309
E-mail: a.asteriadis@thessaloniki.gr

312.325,00 €

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/16-07-2020
ΚΑ: 30.003/6275.01.01
CPV: 90470000-2

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη

Μέτρα
μήκους

2.000

6,50

13.000,00 €

Μέτρα
μήκους

7.000

13,00

91.000,00 €

Καθαρισμός φρεατίου αποχέτευσης ομβρίων
2.1 (υδροσυλλογής) μετά των βραχιόνων (συνδετήριων
αγωγών) αυτού χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Τεμ.

750

29,50

22.125,00 €

Καθαρισμός φρεατίου αποχέτευσης ομβρίων
2.2 (υδροσυλλογής) μετά των βραχιόνων (συνδετήριων
αγωγών) αυτού με ιδιαίτερες απαιτήσεις

Τεμ.

800

59,00

47.200,00 €

Μέτρα
μήκους

1000

9,00

9.000,00 €

1500

18,00

27.000,00 €

100
160

45,00
30,00

4.500,00 €
4.800,00 €

Α/Α
1

Καθαρισμοί αγωγών ομβρίων έως DN1000
Καθαρισμός αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές χωρίς
1.1
ιδιαίτερες απαιτήσεις
1.2

Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών
Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών χωρίς ιδιαίτερες
3.1
απαιτήσεις
3.2

4
5

Καθαρισμός καναλιών απορροής και αγωγών ομβρίων
υδάτων σε περιοχές με ιδιαίτερες απαιτήσεις
Καθαρισμός φρεατίου αποχέτευσης ομβρίων
(υδροσυλλογής) μετά των βραχιόνων (συνδετήριων
αγωγών) αυτού

2

3

Είδος Εργασίας

Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών με ιδιαίτερες
απαιτήσεις
Υδροληψία Ειδικού Σύνθετου Βυτιοφόρου Οχήματος
Υδροληψία Ειδικού Μικρού Αποφρακτικού Οχήματος

Μέτρα
μήκους
h
h

6

Εργασίες κοπής εμποδίων με χρήση κοπτικών
τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων σε αγωγούς 1001000mm

h

15

250,00

3.750,00 €

7

Γενική λειτουργία αποφρακτικού μηχανήματος διπλής
ενέργειας (καθαρισμού-αναρρόφησης)

h

30

150,00

4.500,00 €
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8

Γενική λειτουργία μικρού αποφρακτικού μηχανήματος

h

30

100,00

3.000,00 €

9

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και απλή τοποθέτηση
νέας τυποποιημένης χυτοσιδηράς εσχάρας φρεατίου
και χαλύβδινες γαλβανισμένες εσχάρες καναλιών
υδροσυλλογής

kg

3000

4,00

12.000,00 €

10

Τακτοποίηση στάθμης (υποβιβασμός ή ανύψωση)
επικίνδυνου φρεατίου με ή χωρίς αντικατάσταση του
χυτοσιδηρού καλύμματος ή χυτοσιδηράς εσχάρας
φρεατίου υδροσυλλογής

Τεμ.

20

500,00

10.000,00 €

ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ:
ΦΠΑ (24%):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

Ο Συντάξας
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2020

Αστ. Αστεριάδης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

251.875,00 €
60.450,00 €
312.325,00 €

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2020

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος
Οδοποιίας και Οδικής Σήµανσης

Ο Αναπλ. Προϊστάµενος ∆/νσης
Βιώσιµης Κινητικότητας και
∆ικτύων

Ι. Πέγιος
Πολιτικός Μηχανικός

Νικόλαος Μεσηµέρης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

σελίδα 18 από 18

