ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ν. Φιλ/φεια: 29-2-2016
Αριθμ. Πρωτ: 3605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας
< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
O Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση εργασίας, < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ > με τη
συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 07-3-2016 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο αριθμός της μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132049042 &
040-049)
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.neafiladelfeia.gr)
Με εντολή Δημάρχου
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Κοινοποίηση:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Συντήρηση-καθαρισμός
φρεατίων
Κ.Α.: 02.25.6262.001

Α.Μ.: 50 / 2016
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η Τεχνική αυτή Έκθεση, αφορά την εργασία προυπολογισμού :
και τίτλο Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων

9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ

Αντικείμενο των εργασίων είναι:
Ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής τύπου Τ και τύπου Εσχάρας. Εργασίες που πιθανόν
να απαιτηθούν να γίνουν δίχως ιδιαίτερη αποζημίωση στον ανάδοχο είναι οι κάτωθι:
α)προσωρινή εργοταξιακή σήμανση β) επιθεώρηση των φρεατίων υδροσυλλογής και
ενημέρωση εγγράφως με σύνταξη σχετικής έκθεσης από τον ανάδοχο για τις τυχόν φθορές
που εντοπίσθηκαν (διάρρηξη σκυροδέματος -σπασμένες σχάρες, σπασμένα φρεάτια, προεξέχων
οπλισμός, ανεπανόρθωτη έμφραξη, ρωγμές σε σωλήνες κ.λ.π γ) Ο έλεγχος της καλής
λειτουργίας των φρεατίου υδροσυλλογής (δοκιμές ροής). Οι δοκιμές ροής σε όσα (κρίσιμα)
φρεάτια κριθεί απαραίτητο θα γίνεται μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού και σύμφωνα
με τις εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Ο καθαρισμός των φρεατίων θα γίνεται δίνοντας προτεραιότητα σε φρεάτια που παρουσίασαν
προβληματική λειτουργία κατά τα παρελθόντα έτη.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΦΧ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Συντήρηση-καθαρισμός
φρεατίων

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.: 02.25.6262.001

Α.Μ.: 50 / 2016
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ.

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

1

Kαθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς
εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος

16.08.01

τεμ

34

41,2

1.400,80

16.08.02

τεμ

68

20,6

1.400,80

16.08.03Ν

τεμ

200

15

3.000,00

16.09

m

10

206

2.060,00

16.08.03Ν2

m3

12,7

20,5

260,35

2
3
4

5

Kαθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς
εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός φρεατίου για κάθε επιπλέον
άνοιγμα
Kαθαρισμός ενός φρεατίου υδροσυλλογής τυπου εσχάρας.
Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου
υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

Καθαρισμό ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών
αγωγών ανοιχτής ή κλειστής διατομής από προσχώσεις με
μηχανικά μέσα ή με τα χέρια.

Τιμή μονάδας Μερική Δαπάνη
€
€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α 23%
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΦΧ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

8.121,95
1.868,05
9.990,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Συντήρηση-καθαρισμός
φρεατίων

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.: 02.25.6262.001

Α.Μ.: 50 / 2016
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A/A
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

τεμ

34

τεμ

68

16.08.03Ν

τεμ

200

16.09

m

10

m3

12,7

Α.Τ.

Kαθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα, χωρίς εσχάρα
16.08.01
(τύπος Τ) Καθαρισµός φρεατίου µονού ανοίγµατος
Kαθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα, χωρίς εσχάρα
16.08.02
(τύπος Τ) Καθαρισµός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγµα
Kαθαρισµός ενός φρεατίου υδροσυλλογής τυπου εσχάρας.

Ανακατασκευή τµηµάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής µε
το δίκτυο οµβρίων

Καθαρισµό ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών
ανοιχτής ή κλειστής διατοµής από προσχώσεις µε µηχανικά µέσα ή µε τα 16.08.03Ν2
χέρια.

Τιμή μονάδας
€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α 23%
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΦΧ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Μερική Δαπάνη
€

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Συντήρηση-καθαρισμός
φρεατίων
Κ.Α.: 02.25.6262.001

Α.Μ.: 50 / 2016
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1ο - Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δικτύου
ομβρίων Υδροσυλλογής του Δήμου μας όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική
έκθεση-Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο προϋπολογισμός των
εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 9.990,00 € ΜΕ ΦΠΑ
Άρθρο 2ο – Τρόπος ανάθεσης
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και
του Ν. 3463/06 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο ανάδοχος θα
αναδειχτεί ύστερα από τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από την
νομοθεσία.
Άρθρο 3ο – Σύμβαση – Διάρκεια εργασιών
Ο ανάδοχος θα κληθεί για υπογραφή της σύμβασης σε διάστημα δέκα (10)
ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος.
Άρθρο 4ο - Πληρωμή
Ο ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο με το πέρας των εργασιών και θα το
προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενο με τις απαραίτητες βεβαιώσεις
για τυχόν κρατήσεις.
Άρθρο 5ο – Τελική διάταξη
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως
ακριβώς ισχύουν.
Η διάρκεια της εν΄λόγω εργασίας είναι 12 μήνες.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΦΧ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

