ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ:

3 /2019

ΕΡΓΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ
ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
(CPV: 45 332300 -6 Εργασίες τοποθέτησης αποτετεστικών αγωγών)
Κ.Α.Ε. #25.7312.0014#

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :
ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ :

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από ATHANASIA
MOURTZOUKOU
Ημερομηνία:
2019.04.04

965.322,58 € τωρίς Φ.Π.Α.
1.197.000,00 € με ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ
ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ
ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
Α.Μ. : 3/2019

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά ςτθν εκτζλεςθ καταςκευισ των ιδιωτικϊν ςυνδζςεων (διακλαδϊςεων)
αποχζτευςθσ ςτθν επζκταςθ ςχεδίου πόλεωσ Μεγάρων, οι οποίεσ προςδιορίηονται ςε χίλιεσ τετρακόςιεσ (1.400
τμχ).
Σα προσ καταςκευι ζργα ζχουν ςχεδιαςκεί με τισ ιςχφουςεσ Ελλθνικζσ και διεκνείσ προδιαγραφζσ, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ μελζτθσ και τουσ ςφγχρονουσ κανόνεσ και εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ
παρόμοιων ζργων.
Οι ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ προβλζπεται να υλοποιθκοφν με τθν τοποκζτθςθ ςτο πεηοδρόμιο ενόσ (1) φρεατίου
ελζγχου ςυνδζςεων (ενδεικτικοφ βάκουσ 1,20μ περίπου) ,ςτθν ρυμοτομικι γραμμι ιδιοκτθςιϊν, αποτελοφμενο
εν μζρει ςτθν ανωδομι από ςτοιχείο προκαταςκευαςμζνο από ςκυρόδεμα C35/45 με χυτοςιδθρό κάλυμμα
ςτθν ςτζψθ του πεηοδρομίου , ενϊ το κφριο ςϊμα του κα αποτελείται από ςωλινα PVC ςειράσ 41 Φ 160χιλ.
το κάτω τμιμα του κφριου ςϊματοσ Φ160 κα προςαρμόηεται ειδικό τεμάχιο (ταφ ι θμιτάφ Φ160 χιλ.) που κα
επιτρζπει ςτο ζνα άκρο του τθν ιδιωτικι ςφνδεςθ και ςτο άλλο τθ ςφνδεςθ με τον αγωγό εξωτερικισ
διακλάδωςθσ προσ τον κεντρικό αγωγό. το ειδικό τεμάχιο αυτό κα προςαρμόηεται, τάπα από τθν πλευρά τθσ
ιδιωτικισ ςφνδεςθσ και ςτο άλλο άκρο το απαιτοφμενο εξάρτθμα προςαρμογισ ςτθ διάμετρο και τθν είδοσ του
αγωγοφ διακλάδωςθσ.
Ο κεντρικόσ αποχετευτικόσ αγωγόσ ακακάρτων του προσ ςφνδεςθ ακινιτου κα ςυνδζεται ςτθν πλευρά τθσ
τάπασ του ειδικοφ τεμαχίου του φρεατίου και ςτθν άλλθ κα ςυνδεκεί ο αγωγόσ ςφνδεςθσ που καταλιγει ςτον
κεντρικό αγωγό του δικτφου αποχζτευςθσ. Ο αγωγόσ ςφνδεςθσ κα καταςκευαςτεί από ςωλινεσ PVC-u ςειράσ
41 ον. διαμζτρου DN125 για όλεσ τισ ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ που καταλιγουν ςε κεντρικοφσ αγωγοφσ ον. διαμζτρου
DN200 ανεξαρτιτωσ υλικοφ και από αγωγοφσ δομθμζνου τοιχϊματοσ SN8 ,DN/OD ονομαςτικισ διαμζτρου
Φ160mm, για όλεσ τισ ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ που καταλιγουν ςε κεντρικοφσ αγωγοφσ ον. διαμζτρου DN250 ι
μεγαλφτερθσ. Οι αγωγοί ςφνδεςθσ κα ςυνδεκοφν με τουσ ιδθ εγκατεςτθμζνουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ μζςω
ειδικϊν τεμαχίων προςαρμογισ (ςαμάρια κουμπωτά) που εξαςφαλίηουν ςτεγανζσ ςυνδζςεισ με μθχανικι
εκτόνωςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ. Ο αγωγόσ ςφνδεςθσ προβλζπεται να εγκιβωτιςκεί ςε ςτρϊςθ άμμου
ςφμφωνα με τα τυπικά ςχζδια τθσ μελζτθσ, ενϊ το υπόλοιπο του ςκάμματοσ κα επιχωκεί με κατάλλθλα
προϊόντα εκςκαφισ. Επιπλζον των ανωτζρω, προβλζπεται πλιρθσ αποκατάςταςθ των αποξθλωκζντων
πεηοδρομίων, κραςπζδων και τμθμάτων τθσ οδοφ από τθν οποία διζρχεται ο αγωγόσ ςφνδεςθσ.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Αναγνϊριςθ του εδάφουσ που περιλαμβάνει τυχόν ερευνθτικζσ τομζσ για τθν γνϊςθ του εδάφουσ, τθν
φπαρξθ ι μθ άλλων αγωγϊν Ο.Κ.Ω που πικανά υπάρχουν ςτθ κζςθ τθσ ςφνδεςθσ.
Χάραξθ και τομι οδοςτρϊματοσ ςτθ κζςθ που κα πραγματοποιθκεί θ εκςκαφι του ορφγματοσ για τθν
καταςκευι τθσ διακλάδωςθσ, με επιμζλεια ϊςτε να αποφευχκοφν οι βλάβεσ του υπόλοιπου τμιματοσ,
εκτόσ ορφγματοσ οδοςτρϊματοσ. Σομι κραςπεδόρεικρων πεηοδρομίων, κακαίρεςθ πλακϊν
πεηοδρομίων και κάκε εμποδίου που πρζπει να προθγθκεί τθσ εκςκαφισ.
Εκςκαφι ορφγματοσ με κατάλλθλο πλάτοσ ορφγματοσ 0,80μ. για τθν αςφαλι και ζντεχνθ καταςκευι τθσ
διακλάδωςθσ, οποιουδιποτε βάκουσ.
Αντιςτθρίξεισ των πρανϊν του ςκάμματοσ για τθν αςφαλι εκτζλεςθ του ζργου, κακϊσ και των δικτφων ι
εγκαταςτάςεων Ο.Κ.Ω. που ςυναντϊνται προσ αποφυγι ηθμιϊν εξαιτίασ των εργαςιϊν ςφνδεςθσ.
Σοποκζτθςθ μζτρων αςφαλείασ, ςθμάνςεισ, προςτατευτικά εμπόδια κ.λ.π.
Προμικεια, φόρτωςθ και μεταφορά επί τόπου του ζργου των ςωλινων ακακάρτων
Σοποκζτθςθ του ςωλινα ςτο μζςον του ορφγματοσ και τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων.
Εγκιβωτιςμόσ του ςωλινα ςε άμμο καλισ ποιότθτασ πάχουσ 0,60μ
Μετά τον εγκιβωτιςμό των αγωγϊν με άμμο, γίνεται επανεπίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν πάχουσ 1,10μ.
Επανακαταςκευι των απαιτοφμενων τεχνικϊν ζργων και αγωγϊν που κακαιρζκθκαν πριν ι κατά τθ
διάρκεια τθσ καταςκευισ τθσ διακλάδωςθσ.
Πλιρθσ αποκατάςταςθ τθσ τομισ του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ και του πεηοδρομίου που
δθμιουργικθκε εξαιτίασ τθσ εκςκαφισ.
Επανατοποκζτθςθ κραςπεδόρεικρων και πλακϊν πεηοδρομίου
Κακαριςμόσ τθσ διακλάδωςθσ μετά τθν αποπεράτωςθ του όλου ζργου, από ςκουπίδια, τυχόν χϊματα
κλπ. ϊςτε να είναι ζτοιμθ για λειτουργία.
Σοποκζτθςθ (προμικεια και μεταφορά) ςτο πεηοδρόμιο του φρεατίου ελζγχου ςυνδζςεων.
Για τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω εργαςιϊν ζχει προβλεφκεί ςτον προχπολογιςμό του ζργου ποςό
200.000€ για αρχαιολογικζσ ζρευνεσ και εργαςίεσ.

Σο ζργο προχπολογιςμοφ: 1.197.000,€ με ΦΠΑ 24% (965.322,58 € χωρίσ Φ.Π.Α.) κα εκτελεςτεί βάςει :
 του N.3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ τ. Αϋ 114/2006)
 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρκρου 278.
 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
 του Ν. 4155/2013 Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ
 του Ν.4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ.10 του ν. 4038/2012
(ΦΕΚ14/Α/2012,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 τθν με αρ. Π1 2380/2012 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων»



Σθν υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ
- Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)
 του Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
 Σου Ν.4555/2018,
όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα.

Μζγαρα 15 / 1 /2019
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

Μζγαρα 15 / 1 /2019
Η ΠΡ/ΝΗ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ

Α.Ρεΐςθ
Πολ.Μθχανικόσ

Ευκ.Σςάκωνα
Πολ.Μθχανικόσ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μζγαρα 15 / 1 /2019
Ο ΔΙΕΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Μ

Ε.Ροφςςθσ
Πολ.Μθχανικόσ

