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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Α. Αντικείμενο της Εργολαβίας 
 

Το αντικείμενο της εργολαβίας συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση του  

δικτύου ομβρίων υδάτων της πόλης  και στην εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του. Ενδεικτικά 

οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στα πλαίσια της εργολαβίας: 

 

 Πλήρης  καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων σε περιοχές 

αρμοδιότητας του Δήμου. Προτεραιότητα στον καθαρισμό έχουν τα φρεάτια νευραλγικών 

από πλευράς πλημμύρων θέσεων, σύμφωνα πάντα με τις εντολές της επίβλεψης. 

 Καθαρισμός αγωγών όμβριων υδάτων. 

 Ανακατασκευή της μετώπης φρεατίων υδροσυλλογής με στόμιο. 

 Αντικατάσταση των μεταλλικών σχαρών υδροσυλλογής όπου αυτό απαιτείται.    

 Διερεύνηση και  ανακατασκευή τμημάτων του δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων καθώς 

και μεμονωμένων τμημάτων αγωγών σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με το 

υπάρχον δίκτυο. 

 Εκτέλεση εργασιών συντήρησης φρεατίων ή τμημάτων αγωγών ομβρίων υδάτων 

συμπεριλαμβανομένης μέχρι και της πλήρους ανακατασκευής αυτών. 

 Συμπλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων με μικρές επέκτασης αγωγών, για την 

αντιμετώπιση περιορισμένων πλημμυρικών φαινομένων ή την απορροή στάσιμων 

υδάτων.    

 Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής 

 
Β. Γενικές παρατηρήσεις 
 

 Έγκαιρα και τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα του καθαρισμού, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο του έργου, η δυνατότητα του απρόσκοπτου καθαρισμού 

των φρεατίων υδροσυλλογής με την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την 

απομάκρυνση αυτοκινήτων ή ότι άλλο απαιτηθεί για την απομάκρυνση τυχόν εμποδίων. 

 Τα προϊόντα καθαρισμού των φρεατίων δεν θα πρέπει να αποτίθενται στο έδαφος σε 

καμία περίπτωση, αλλά θα πρέπει να απομακρύνονται από τον ανάδοχο την ίδια ημέρα 

που εκτελούνται οι εργασίες καθαρισμού, πριν την αποχώρηση του συνεργείου. 

 Επιβάλλεται η λήψη μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων τόσο στους 

εργαζόμενους όσο και στους διερχόμενους (πεζούς ή τροχοφόρα). 
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Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 € από τα οποία τα 60.000,00 €  
αφορούν τον προϋπολογισμό των εργασιών και τα 14.400,00 € αφορούν τον Φ.Π.Α., που 
υπολογίζεται σε 24%. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2020 με στοιχεία I.Α.3.1 
και θα αντιμετωπισθεί: 

 από την με Κ.Α. 30.7336.0008 πίστωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 
για το ποσό των 4.400,00€ και 

 από την αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού του 2021 για το ποσό των 
70.000,00€. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
 

     Καλλιθέα  Απρίλιος 2020 
 

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
                   Ο ΔΙΕΥΘ. Τ.Υ.    Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.  Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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