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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών χωματουργικών
μηχανημάτων, για την υλοποίηση των αναγκών της ΔΕΥΑΧ, επειδή η Υπηρεσία μας
αδυνατεί να τις φέρει εις πέρας, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (αύξηση των
δραστηριοτήτων, λόγω των συνενώσεων των ΔΕΥΑ του Καλλικρατικού Δήμου, αφ’
ενός και αφ’ ετέρου μειώσεις του προσωπικού, συνταξιοδοτήσεις χειριστών κλπ).
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι, καθαρισμοί διευθετημένων
ρεμάτων και χαντακιών απορροής ομβρίων υδάτων, κατασκευές παροχών,
μικροεπεκτάσεις δικτύων και αποκαταστάσεις βλαβών , ύδρευσης, αποχέτευσης.
Στόχος της υπηρεσίας μας είναι η διατήρηση των διευθετημένων ρεμάτων και
χαντακιών σε καλή κατάσταση, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων,
προς αποφυγή πλημμυρών και την όσο το δυνατόν αμεσότερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, σχετικά με τις παροχές ύδρευσης, αποχέτευσης, την αποκατάσταση βλαβών
στα εν λόγω δίκτυα και την δυνατότητα μικροεπεκτάσεων των προαναφερόμενων
δικτύων. Επισημαίνεται ότι η υποστήριξη αποκατάστασης βλαβών Ύδρευσης –
Αποχέτευσης αφορά και τις εκτός ωραρίου εργασίας της ΔΕΥΑΧ ώρες (απογεύματαΣάββατα – Κυριακές και Αργίες).
Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας των χωματουργικών
μηχανημάτων, υπολογίζεται σε δώδεκα μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σχετικής σύμβασης.
Οι δαπάνες αφορούν την παροχή υπηρεσιών ενός φορτωτή (μικρού),
μέγιστου πλάτους μέχρι 1,60m, για να μπορεί να εισέρχεται μέσα στις
διαμορφωμένους τάφρους, με ελάχιστη υποδύναμη 45PS, ενός υδραυλικού
καταστροφέα(χόρτων-Κλαδιών) προσαρμοσμένο σε σκαπτικό μηχάνημα, μέγιστου
πλάτους μέχρι 1,60m, για να μπορεί να εισέρχεται μέσα στις διαμορφωμένους
τάφρους, με ελάχιστη υποδύναμη 40PS, δύο σκαπτικών μηχανημάτων τύπου G.C.B.
4x4(ή ανάλογων μηχανημάτων διαφόρου οίκου κατασκευής), ιπποδύναμης το
ελάχιστο70 P.S.και ενός εκσκαφέα (τσάπα) λαστιχοφόρου, ελάχιστης ιπποδύναμης
95 P.S. Η δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσόν των
80.000,00€ χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. και 99.200,00€ μαζί με την δαπάνη του
Φ.Π.Α.
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