
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία 8/7/2019 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  Αριθμ. Πρωτ. 6635 
 ΑΦΜ :998786086 
 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η  258/2019 

 ΘΕΜΑ :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Συντήρηση καθαρισμός δικτύου  
 αποχέτευσης Πόλης Αμφιλοχίας 

  O Δήμαρχος Δήμου Αμφιλοχίας 
 Έχοντας υπόψη : 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) 
 3. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 25-6262.004                    
 4.Το πρωτογενές αίτημα 6425 - 4/7/2019 - 19REQ005222373 του τμήματος Ύδρευσης  
 Άρδευσης Αποχέτευσης με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης (κατ εφαρμογή του  
 Ν.4013/11 , της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016). 
 5. Το υπ. αριθμ. 6429 - 4/7/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
 6. Την υπ. αριθμ. Α-662/5-7-2016 ,  (ΑΔΑ:ΩΔΝ2ΩΨΞ-1ΞΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
 ποσού 4960 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ  
 19REQ005239668). 
 7. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων  
 ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της  
 παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της  
 αντίστοιχης πίστωσης. 
 8. Τις με α/α -Φ.25.19 -   τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος  Συντήρησης Υποδομών 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών με α/α -Φ.25.19 -   που συνέταξε το Τμήμα   
 Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Αμφιλοχίας , για την Συντήρηση καθαρισμός δικτύου  
 αποχέτευσης Πόλης Αμφιλοχίας. 
 Β. Την διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 Ο Δήμαρχος 
  
  
  
 Κοιμήσης Απόστολος 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία: 24/6/2019 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αμφιλοχία: 24/6/2019 
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ α/α: -Φ.25.19 
 Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης      Αρ. Μελέτης 27/2019 
 Υποδομών 
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :  Γ.Στράτου , 30500  
 ΤΗΛ.: 2642 3 60425 
 FAX: 2642 3 60414 
 Πληροφορίες Πατρινούδη Θεοδώρα 
 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΔΑΠΑΝΗΣ 
 Αντικείμενο της υπηρεσίας  είναι:  

Η πλήρης απόφραξη, καθαρισμός κλάδων αγωγών αποχέτευσης  ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, του 
κεντρικού δικτύου ή/και εξωτερικής διακλάδωσης – σύνδεσης ακινήτων με αυτό εντός των ορίων της Πόλης Αμφιλοχίας. 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 Η παρούσα μελέτη θα βαρύνει τον 25-6262.004      , Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης Πόλης Αμφιλοχίας  
του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 
 
 

 II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 Ειδικότερα, αρχικά θα πραγματοποιείται η πλήρης απόφραξη, καθαρισμός κλάδων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων 
μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, του κεντρικού δικτύου ή/και εξωτερικής διακλάδωσης – σύνδεσης ακινήτων με αυτό, 
οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού κατασκευής, από φερτές ύλες (λ.χ. πέτρες, χαλίκια, άμμο, αργιλικά υλικά), λίπη, 
στερεά απόβλητα, κατάλοιπα σκυροδέματος, ρίζες δένδρων ή φυτών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, είτε  με χρήση σύνθετου 
 αποφρακτικού μηχανήματος υψηλής πίεσης - αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές 
αλυσίδες, ακροφύσια συμπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κ.λ.π., όταν το υπάρχων 
ιδιόκτητο μηχάνημα του Δήμου  δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υπηρεσιακές ανάγκες (λόγω δυσκολίας προσπέλασης,  
λόγω βλάβης, λόγω φόρτου εργασίας ή αδυναμίας του υπάρχοντος προσωπικού ) .  
 Στην απόφραξη - καθαρισμό περιλαμβάνονται και τα φρεάτια επίσκεψης εκατέρωθεν του εκάστοτε τμήματος του 
αγωγού που καθαρίζεται.  Σημειώνεται ειδικότερα ότι, σε περίπτωση απόφραξης διακλάδωσης θα πραγματοποιείται και 
 προληπτική απόφραξη του αγωγού κεντρικού δικτύου στο οποίο καταλήγει η διακλάδωση για αποφυγή συγκέντρωσης 
φερτών σε αυτόν.  
 Επίσης διευκρινίζεται ότι, η χρήση μηχανήματος αναρρόφησης φερτών ή άλλων υλών, δεν αντικαθιστά ούτε ακυρώνει 
τον καταβιβασμό ατόμου εντός του φρεατίου για τον καθαρισμό του.  
 Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες όπως: 
 - Το άνοιγμα των φρεατίων και η εισαγωγή του ακροφυσίου του σύνθετου αποφρακτικού μηχανήματος υψηλής πίεσης 
στον αγωγό μέσω του φρεατίου. Η ασφάλιση από επικίνδυνα αέρια με προσαγωγή και απαγωγή αέρα, η επίσκεψη και ο 
έλεγχος τηρώντας όλους τους όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας 
 - Η ανεύρεση και ο τεμαχισμός των πάσης φύσεως συγκεντρώσεων με την χρήση της ειδικού εξοπλισμού και την 
ταυτόχρονη παροχή νερού με μεγάλη πίεση από το σύνθετο αποφρακτικό μηχάνημα υψηλής πίεσης 
 - Η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό 
 - Η αναρρόφηση των λυμάτων και των τεμαχισμένων συγκεντρώσεων με τον σωλήνα αναρρόφησης αποφρακτικού 
μηχανήματος 
 - Η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού 
 - Η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας (διερχομένων και περιοίκων) στην θέση επέμβασης με οδοσήμανση, 
φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια κ.τ.λ. σε συνεργασία με την Τροχαία και τον Δήμο 
 - Ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και από τυχόν 
υπερχειλίσεις 

ΑΔΑ: Ω4ΘΣΩΨΞ-ΩΣ8



 

   ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Είδος υπηρεσίας  Μονάδα μέτρησης  Ποσότητα  Τιμή μονάδας.  Δαπάνη  %ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Τελικό 
Σύνολο 
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  μέτρα        800,000       5,004.000,0024,00% 960,00 4.960,00 
 Ακαθάρτων  δικτύου 

                                                                          Σύνολα σε ευρώ: 4.000,00 960,00
 4.960,00 

 Ο συντάξας Ο ελέγξας 
   
   
 Πατρινούδη Θεοδώρα Μίλης Γρηγόριος 
 Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών  
 Έργων και Συντήρησης Υποδομών 
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