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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος 17/9/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ : 35236 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:4598 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 
 

Απευθείας Ανάθεση «∆απάνες απόφραξης αγωγών οµβρίων, φρεατίων κλπ» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης ) 
6) Την 4441/33857/3-9-2019 (Α∆Α ΨΨΟΠΩ93-9ΜΩ) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας ∆απάνες απόφραξης αγωγών οµβρίων, 
φρεατίων κλπ, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 
4412/2016 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης). 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε τις υπ’ αριθµ. 
αριθ 729/31-7-2019 ( 6ΑΠΒΩ93-4ΧΓ ) 19REQ005392602   2019-08-05 Απόφαση  Ανάληψης  
∆απάνης   ως εξής: 

 
Ι.  Κ.Α. 30.6279.0005 µε τίτλο «∆απάνες απόφραξης αγωγών οµβρίων, φρεατίων κλπ» 
για ποσό 20.000,00€ ο.ε 2019  . 
ΙΙ. Κ.Α. 30.6279.0005 µε τίτλο «∆απάνες απόφραξης αγωγών οµβρίων, φρεατίων κλπ» 
για ποσό 3.994,00€ ο.ε 2020  . 
 
8)   Την υπ’ αριθ. 34160/6-9-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του  
 ενδιαφερόµενους   
9)   Την υπ΄αριθ 3429/13-9-2019  εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της            
      “∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε  " ποσού 18.476,62€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
10)  Την υπ΄αριθ 34749/12-9-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της           
" ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ " ποσού 19.220,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
11) Την υπ' άρ. 4505/34366/9-9-2019 (Α∆Α: 6ΧΣΓΩ93-Χ46) απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου 
περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου": 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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1. Εγκρίνουµε την προµήθεια υπηρεσίας για «∆απάνες απόφραξης αγωγών οµβρίων, 
φρεατίων κλπ»  

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών, στην " ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  µε ΑΦΜ 094413212, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   , 
έδρα ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 56,  ΤΚ 564 29 , έναντι του ποσού των ∆έκα οκτώ  χιλιάδων τετρακοσίων 
εβδοµήντα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών  (18.476,62€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.   

Ειδικότερα,  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Προκειµένου για την λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων 
και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 9354/18.12.2018 «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων (Α.∆.Α. ΨΩΙΣ465ΦΘΕ-ΥΚ4) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι ενέργειες για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης του 
δικτύου οµβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο που οι ∆ήµοι, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, οφείλουν 
να προβαίνουν είναι: 
 

• Στον καθαρισµό από φερτά υλικά των εσχάρων των φρεατίων υδροσυλλογής και του σώµατος 
των φρεατίων υδροσυλλογής 

• Τον καθαρισµό των συνδετήριων αγωγών µεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού οµβρίων 
• Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών οµβρίων και τον κατά περίπτωση καθαρισµό 

αυτών 
• Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και κατά περίπτωση συντήρηση – επισκευή για την καλή 

κατάσταση και λειτουργία των εσχάρων των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώµατος των 
φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης, των καλυµµάτων των φρεατίων επίσκεψης των 
αγωγών οµβρίων και των συνδετήριων αγωγών 

 
Οι εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν περιλαµβάνουν πλήρη καθαρισµό των δικτύων µεταξύ 
διαδοχικών φρεατίων από φερτές ύλες, στερεά απόβλητα, κατάλοιπα σκυροδέµατος, ρίζες 
δέντρων/φυτών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, αλλά και των φρεατίων εκατέρωθεν του εκάστοτε αγωγού 
που καθαρίζεται, µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού 
εξοπλισµού και µέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των 
αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. Περιλαµβάνεται επίσης η τροφοδοσία µε νερό, η 
αναρρόφηση των ιζηµάτων, η συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού, καθώς και η δαπάνη 
των µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας στη θέση επέµβασης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου γύρω 
από τα φρεάτια µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Οι εν λόγω εργασίες συντήρησης και καθαρισµού θα πραγµατοποιηθούν σε οδικούς άξονες που 
βρίσκονται σε χρήση και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από 
τον ανάδοχο, καθώς και έκδοση των απαραίτητων αδειών κατάληψης οδοστρώµατος από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, για όλες τις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν.  
 
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει: 

o Ένα βυτιοφόρο όχηµα µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για την αντιµετώπιση των περιστατικών και 
τον καθαρισµό φρεατίων και δεξαµενών, καθώς και αποφρακτικό όχηµα µε τον ανάλογο 
εξοπλισµό 

o Έµπειρο και άριστα εκπαιδευµένο προσωπικό 
o Κατάλληλο εξοπλισµό 

 
Επίσης, ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει τα παραπάνω όλο το 24ωρο 365 ηµέρες τον 
χρόνο για την αντιµετώπιση και έκτακτων περιστατικών. 
 
1. Καθαρισµός Φρεατίου Τύπου Α (µε Εσχάρα και Πλευρικό άνοιγµα)  
 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα ή µε πλευρικό άνοιγµα και εσχάρα και έλεγχος 
της λειτουργίας του. 
Στην όλη δαπάνη καθαρισµού του φρεατίου υδροσυλλογής περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες και 

δαπάνες εκτελέσεως αυτών: 

 
α)  Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχαρών και η χαλάρωση των προσχώσεων, υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες ευρίσκονται αυτές.  
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β)  Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαµο και η απευθείας φόρτωση τους σε φορτηγό 

ανατρεπόµενο, απαγορευµένης ρητά της απόθεσης, έστω και προσωρινής, στο δρόµο ή στο 
πεζοδρόµιο, µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα. 

γ)  Η αποµάκρυνση των αφαιρουµένων προϊόντων θα γίνεται συγχρόνως µε το πέρας των εργασιών 
και την αποµάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόµενο φρεάτιο, έστω και αν οι εργασίες δεν 
έχουν ολοκληρωθεί και απαιτηθεί να συνεχισθούν σε άλλη χρονική στιγµή.  

δ)  Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισµού σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες 
αρχές, µε όλες τις απαιτούµενες σχετικές δαπάνες. 

ε)  Ο καθαρισµός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα οµβρίων µε πιεστικό µηχάνηµα µε 
ελάχιστη πίεση 110 bar.  

στ)  Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά το πέρας των εργασιών 
και πριν από την αποµάκρυνση του συνεργείου. 

ζ)  Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην 
οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιµεντοκονίας κ.λ.π.). 

 
Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείµενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαµο, επιµετρώνται 
ιδιαίτερα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση καθαρισµού φρεατίων τύπου Β µε 
εσχάρα, πλευρικό άνοιγµα φρεάτιο επίσκεψης. 

Τιµές εφαρµογής ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 
2. Καθαρισµός Αγωγών Αποχέτευσης µε Χρήση Αποφρακτικού Μηχανήµατος, DN 200 - 300 mm 
 
Πλήρης καθαρισµός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, 
µήκους 30 έως 60 m, µε χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης ειδικού εξοπλισµού και 
µέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, 
ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.  
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η τροφοδοσία µε το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των ιζηµάτων,  
η  συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού, καθώς και η δαπάνη των µέτρων ρύθµισης της 
κυκλοφορίας στην θέση επέµβασης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου γύρω από τα φρεάτια µετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  
Τιµή ανά m. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1α Πλήρης Καθαρισµός Φρεατίου Υδροσυλλογής 
Τύπου Α µε εσχάρα / Ενός Ανοίγµατος (εσχάρα 

και πλευρικό άνοιγµα) 

800 9,24 7.392,00 

Πλήρης Καθαρισµός Φρεατίου Υδροσυλλογής 
Τύπου Α µε εσχάρα / 

1β 

Για κάθε επιπλέον άνοιγµα 

1.850 3,85 7.122,50 

Καθαρισµός Αγωγού Αποχέτευσης  2 

DN 200-300mm 

200 1,93 386,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 14.900,50 

      ΦΠΑ 24% 3.576,12 

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

18.476,62 

 
Ολογράφως: ∆έκα οκτώ χιλιάδες  τετρακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ και εξήντα δύο  λεπτά   
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια ή µέχρις εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου . 
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Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης, 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας 

 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Ιωάννης Τσουδερός  

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  
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