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Αποχέτευσης Λέσβου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
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Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  

Τηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

Καθαρισμός φρεατίων 

αντλιοστασίων 

ακαθάρτων και 

αποφράξεις των 

αποχετευτικών δικτύων  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

16/2018 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5 
 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας, θεωρούνται 

πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν όλες τις εργασίες στις περιοχές των έργων του τίτλου 

ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση τους και περιλαμβάνουν:  

I. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις 

νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κ.λ.π., δώρων 

εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κ.λ.π., του πάσης φύσεως 

ειδικευμένου και μη προσωπικού, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λ.π., οι οποίες δαπάνες 

αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

II. Η δαπάνη για μετάκληση οιωνδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωμιών 

μεταξύ αναδόχου και φορέα διαχείρισης. 

III. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για 

το εργαζόμενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενής 

συνθήκες. 

IV. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του 

προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων. 

Κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσίας. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί. 

 

 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ME ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 
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συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού.   

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 55,00 

(ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, 

ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ & ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ 

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός θαλάμου εσχαρών αντλιοστασίων λυμάτων πόλης Μυτιλήνης 

(Αντλιοστάσια, Σκάλας  Λουτρών, Μόριας, Παμφίλων, Παναγιούδας & Τοπικού Αντλιοστασίου 

Παναγιούδας), προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1. Η διακοπή των λυμάτων στους θαλάμους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια των εργασιών με 

χρήση ελαστικών μπαλονιών. 

2. Καθαρισμός της εσχάρωσης και των θαλάμων από φερτά υλικά και τα συσσωρευμένα λίπη, 

απομάκρυνση αυτών. 

3. Πλύσιμο θαλάμων και τελικός καθαρισμός. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ημερομίσθια, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 

υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 

Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 100,00 

(ολογράφως): εκατό ευρώ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΑΡΚΟΥ, ΛΙΜΕΝΟΣ, ΙΚΑ, ΔΕΗ). 

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός θαλάμου εσχαρών αντλιοστασίων λυμάτων πόλης Μυτιλήνης 

(Αντλιοστάσια Πάρκου, Λιμένους, ΙΚΑ, ΔΕΗ), προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1. Η διακοπή των λυμάτων στους θαλάμους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια των εργασιών με 

χρήση ελαστικών μπαλονιών. 

2. Καθαρισμός της εσχάρωσης και των θαλάμων από φερτά υλικά και τα συσσωρευμένα λίπη, 

απομάκρυνση αυτών. 

3. Πλύσιμο θαλάμων και τελικός καθαρισμός. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται ημερομίσθια, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 

υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 

Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 110,00 

(ολογράφως): εκατόν δέκα ευρώ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΒΑΣΑΛΟΥ , ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΜΙΜΗ ΓΑΛΗΝΟΥ) & ΜΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός θαλάμου εσχαρών αντλιοστασίων λυμάτων πόλης Μυτιλήνης 

[Αντλιοστάσια πόλης Μυτιλήνης (Βασάλου, Βολογιάννη, Μ. Γαληνού) & Μόριας], 

προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1. Η διακοπή των λυμάτων στους θαλάμους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια των εργασιών με 

χρήση ελαστικών μπαλονιών. 

2. Καθαρισμός της εσχάρωσης και των θαλάμων από φερτά υλικά και τα συσσωρευμένα λίπη, 

απομάκρυνση αυτών. 

3. Πλύσιμο θαλάμων και τελικός καθαρισμός. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ημερομίσθια, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 

υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 

Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 80,00 

(ολογράφως): ογδόντα ευρώ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΜΟΡΙΑΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΛΟΥΤΡΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΑΦΑΛΩΝΑ, 

ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ,ΚΑΓΙΑΝΙΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 
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III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανήματων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 60,00 

(ολογράφως): εξήντα ευρώ 

 

 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 90,00 

(ολογράφως): ενενήντα 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

 

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός θαλάμου εσχαρών αντλιοστασίων λυμάτων πόλης 

Πλωμαρίου, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1. Η διακοπή των λυμάτων στους θαλάμους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια των 

εργασιών με χρήση ελαστικών μπαλονιών. 

2. Καθαρισμός της εσχάρωσης και των θαλάμων από φερτά υλικά και τα συσσωρευμένα 

λίπη, απομάκρυνση αυτών. 

3. Πλύσιμο θαλάμων και τελικός καθαρισμός. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ημερομίσθια, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 

υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 

Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της αποχέτευσης. 
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Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 120,00 

(ολογράφως): εκατόν είκοσι 

 

 

 

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανήματων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 90,00 

(ολογράφως): ενενήντα 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός θαλάμου εσχαρών αντλιοστασίων λυμάτων πόλης Καλλονής, 

προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1.  Η διακοπή των λυμάτων στους θαλάμους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια των εργασιών με 

χρήση ελαστικών μπαλονιών. 

2.  Καθαρισμός της εσχάρωσης και των θαλάμων από φερτά υλικά και τα συσσωρευμένα λίπη, 

απομάκρυνση αυτών. 

3.  Πλύσιμο θαλάμων και τελικός καθαρισμός. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ημερομίσθια, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 

υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 

Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 120,00 

(ολογράφως): εκατόν είκοσι 
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Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 75,00 

(ολογράφως): εβδομήντα πέντε 

 

 

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ME ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανήματων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 120,00 

(ολογράφως): εκατόν είκοσι 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός θαλάμου εσχαρών αντλιοστασίων λυμάτων πόλης Πέτρας, 

προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1.  Η διακοπή των λυμάτων στους θαλάμους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια των εργασιών με 

χρήση ελαστικών μπαλονιών. 

2.  Καθαρισμός της εσχάρωσης και των θαλάμων από φερτά υλικά και τα συσσωρευμένα λίπη, 

απομάκρυνση αυτών. 

3.  Πλύσιμο θαλάμων και τελικός καθαρισμός. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ημερομίσθια, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 

υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 

Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 130,00 

(ολογράφως): εκατόν τριάντα 

 

 

 

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 70,00 

(ολογράφως): εβδομήντα 

 

 

 

Ζ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 
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συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 90,00 

(ολογράφως): ενενήντα 

 

 

 

Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΘΗΜΝΑΣ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανήματων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 120,00 

(ολογράφως): εκατόν είκοσι 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΘΗΜΝΑΣ 

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός θαλάμου εσχαρών αντλιοστασίων λυμάτων πόλης Μύθημνας, 

προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1.  Η διακοπή των λυμάτων στους θαλάμους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια των εργασιών με 

χρήση ελαστικών μπαλονιών. 
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2.  Καθαρισμός της εσχάρωσης και των θαλάμων από φερτά υλικά και τα συσσωρευμένα λίπη, 

απομάκρυνση αυτών. 

3.  Πλύσιμο θαλάμων και τελικός καθαρισμός. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ημερομίσθια, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 

υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 

Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 140,00 

(ολογράφως): εκατόν σαράντα 

 

 

 

Θ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 75,00 

(ολογράφως): εβδομήντα πέντε 

 

 

 

Ι΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣ ME ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
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I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 80,00 

(ολογράφως): ογδόντα 

 

 

Κ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 100,00 

(ολογράφως): εκατό 

 

 

 

Λ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 
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II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 90,00 

(ολογράφως): ενενήντα 

 

 

 

Μ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΗΣ ME 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισμό αγωγών δικτύων αποχέτευσης μία φορά οποιασδήποτε διαμέτρου και 

οποιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες ύλες 

συναθροίζονται στους αγωγούς, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος (αντλία υψηλής 

πίεσης & παροχή υδάτων  με χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 

Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού. 

Στην κατ΄ αποκοπή τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

I. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήματος στο επίπεδο της οδού με οδοσήμανση, 

φωτεινούς σηματοδότες και εμπόδια. Καθαρισμός περιοχής από τυχόν υπερχειλίσεις. 

II. Το άνοιγμα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος τηρώντας όλους 

τους κανονισμούς ασφαλείας. 

III. Ο τεμαχισμός των συλλεχθέντων ιζημάτων του φρεατίου με νερό υπό πίεση και την χρήση της 

σφύρας και αναρρόφηση των λυμάτων με τον σωλήνα αναρρόφησης του αποφρακτικού 

μηχανήματος. 

IV. Τα ημερομίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζημίωση μηχανημάτων, εργαλεία κ.λ.π 

που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 135,00 

(ολογράφως): εκατόν τριάντα πέντε  
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΗΣ 

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός θαλάμου εσχαρών αντλιοστασίων λυμάτων πόλης Ερεσού-

Αντίσσης, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1.  Η διακοπή των λυμάτων στους θαλάμους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια των εργασιών με 

χρήση ελαστικών μπαλονιών. 

2.  Καθαρισμός της εσχάρωσης και των θαλάμων από φερτά υλικά και τα συσσωρευμένα λίπη, 

απομάκρυνση αυτών. 

3.  Πλύσιμο θαλάμων και τελικός καθαρισμός. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ημερομίσθια, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή των 

υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό περιβάλλον. 
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Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο για την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο πάροχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις διατάξεις που διέπουν 

τη λειτουργία της αποχέτευσης. 

 

Τιμή ενός (1) πλήρη καθαρισμού (κατ΄αποκοπή). 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 155,00 

(ολογράφως): εκατόν πενήντα πέντε 
 

 

 

Οι συντάξαντες: 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΒΑΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 


