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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  παροχή  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  χωματουργικών

μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των πάγιων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. αδυνατεί να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες της στην επισκευή και την μικροεπέ-

κταση των δικτύων της , λόγω αύξηση της των δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το νησί με παράλληλη

μείωση του τεχνικού προσωπικού της, λόγω συνταξιοδότησης.

Με τη μίσθωση των κατάλληλων μηχανημάτων έργων και οχημάτων θα υποστηριχθούν οι ακό-

λουθες εργασίες : α) καθαρισμοί ρεμάτων και ανοικτών αγωγών απορροής ομβρίων β) κατασκευή

ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης και  ύδρευσης γ)  μικρού μήκους επεκτάσεις  κεντρικών δικτύων

ύδρευσης και αποχέτευσης και δ) αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, που

θα εκτελεσθούν στα διοικητικά όρια της δημοτικής ενότητας  Μυτιλήνης και στα διοικητικά όρια της

δημοτικής κοινότητας Λουτρόπολης Θερμής.

  Οι εργασίες θα είναι προγραμματισμένες και θα εκτελούνται κατά κύριο τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Επισημαίνεται όμως ότι για την αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης

και αποχέτευσης ή οποιαδήποτε άλλη έκτακτη εργασία μπορεί να είναι απαραίτητη η υποστήριξη με

μηχανήματα έργου και οχήματα κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις επίσημες αργίες και Σαβ-

βατοκύριακα.

Η μίσθωση αφορά τα ακόλουθα μηχανήματα έργων και οχήματα : 

α) ελαστιχοφόρο εκσκαφέα (τύπου JCB ή ανάλογου)  με ιπποδύναμη τουλάχιστον 70 HP 

β) περιστρεφόμενο ερπυστριοφόρο εκσκαφέα με ιπποδύναμη τουλάχιστον 50 HP

γ) περιστρεφόμενο ερπυστριοφόρο εκσκαφέα (mini) με ιπποδύναμη 10 – 15 HP

δ) μικρό ελαστιχοφόρο φορτωτή ( τύπου Bobcat ή ανάλογου) με ιππποδύναμη περίπου 110 HP

ε) μικρό αποφρακτικό μηχάνημα

στ) μεγάλο αποφρακτικό μηχάνημα

ζ) φορτηγό αυτοκίνητο 3 – 5 τόνων

η) φορτηγό αυτοκίνητο 10 – 12 τόνων.

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας (μίσθωση μηχανημάτων έργων και οχημά-

των) υπολογίζεται σε 50.000,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 16%).

 Μυτιλήνη,  Μάρτιος 2015 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

         Νίκος Αναστασίου       Δέσποινα Μπώκου
         πολιτικός μηχανικός                                 πολιτικός μηχανικός
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