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

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:

1 /2019

ΕΡΓΟ :
“ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ (Β’ ΥΑΗ)”

(Κ.Α.Ε: 25.7312.0019)
CPV: 45332300-6 Εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΦΩΡΙ Υ.Π.Α):
ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ (ΜΕ Υ.Π.Α):

272.580,65 €
340.000,00 €

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ - ΔΡΓΩΝ

ΔΡΓΟ:
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΓΔΔΩΝ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ
(Β΄ΦΑΗ)
ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛ.: 1/2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

338.0000,00 ΔΤΡΩ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο Πεξάκνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.
Σα πξνο θαηαζθεπή έξγα έρνπλ ζρεδηαζζεί κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηνπο ζχγρξνλνπο θαλφλεο θαη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο
παξφκνησλ έξγσλ.
Οη πξνο θαηαζθεπή ηδησηηθέο ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ αλά γεσγξαθηθή ελφηεηα σο εμήο:
Α) Γίκτσο Κέντροσ και Παλαιού Κέντροσ Νέας Περάμοσ
Η ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ην Παιαηφ θαη ην Νέν Κέληξν ηεο πφιεο ηεο Νέαο Πεξάκνπ. ηελ πεξηνρή απηή
πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί δίθηπν ζπλνιηθνχ κήθνπο 9,0 ρικ. πεξίπνπ, ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 4,0 ρικ.
πεξίπνπ αγσγψλ PVC ζ41 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ200mm (Νέν Κέληξν), 1,0 ρικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ250mm (Νέν Κέληξν), 3,0 ρικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ200mm (Παιαηφ Κέληξν) θαη 1,0 ρικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ
Φ25Omm (Παιαηφ Κέληξν). Σν ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ πεξηνρή απηή, ιακβάλνληαο
ππφςε ην πιήζνο ησλ δνκεκέλσλ-ηδηνθηεζηψλ, ηελ ππθλφηεηα νίθεζεο (πνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ
Κέληξνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε) θαη ην κήθνο ηνπ ππφ αλάπηπμε δηθηχνπ, εθηηκάηαη ίζν πξνο 100 τεμ.
Β) Γίκτσο Κοσμινδρίοσ
ηελ πεξηνρή απηή πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί δίθηπν ζπλνιηθνχ κήθνπο 7,5 ρικ. πεξίπνπ, ην νπνίν
επηκεξίδεηαη ζε 6,0 ρικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ200mm,
1,0 ρικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE SN8 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ250mm, θαη 0,5 ρικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE
SN8 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ315mm. Σν ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ πεξηνρή απηή,
ιακβάλνληαο ππφςε ην πιήζνο ησλ νηθνπέδσλ-ηδηνθηεζηψλ θαη ην κήθνο ηνπ ππφ αλάπηπμε δηθηχνπ εθηηκάηαη
ίζν πξνο 200 τεμ.
Γ) Γίκτσο Ακρογιαλίοσ
Η ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ηνπ Αθξνγηαιίνπ αλάληε θαη θαηάληε ηεο Π. Δ.Ο. Αζελψλ-Κνξίλζνπ.
Πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί δίθηπν ζπλνιηθνχ κήθνπο 18,5 ρικ. πεξίπνπ, ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 12,0 ρικ.
πεξίπνπ αγσγψλ HPDE SN8 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ200mm, 2,5 ρικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE SN8
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ250mm, 3,0 ρικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ200mm (θαηάληε
ηεο Π.Δ.Ο.), 1,Ορικ. πεξίπνπ αγσγψλ HPDE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ25Omm (θαηάληε ηεο Π.Δ.Ο.) θαη κηθξφ
κήθνο αγσγψλ HPDE SN8 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ315mm. Σν ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ
ζηελ πεξηνρή απηή, ιακβάλνληαο ππφςε ην πιήζνο ησλ δνκεκέλσλ-ηδηνθηεζηψλ θαη ην κήθνο ηνπ ππφ
αλάπηπμε δηθηχνπ εθηηκάηαη ίζν πξνο 200 τεμ.
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Οη ηδησηηθέο ζπλδέζεηο πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ζην πεδνδξφκην ελφο (1) θξεαηίνπ
ειέγρνπ ζπλδέζεσλ (ελδεηθηηθνχ βάζνπο 1,20κ πεξίπνπ) ,ζηελ ξπκνηνκηθή γξακκή ηδηνθηεζηψλ, απνηεινχκελν
ελ κέξε ζηελ αλσδνκή απφ ζηνηρείν πξνθαηαζθεπαζκέλν απφ ζθπξφδεκα C35/45 κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα
ζηελ ζηέςε ηνπ πεδνδξνκίνπ , ελψ ην θχξην ζψκα ηνπ ζα απνηειείηαη απφ ζσιήλα PVC ζεηξάο 41 Φ 160ρηι.
ην θάησ ηκήκα ηνπ θχξηνπ ζψκαηνο Φ160 ζα πξνζαξκφδεηαη εηδηθφ ηεκάρην (ηαθ ή εκηηάθ Φ160 ρηι.) πνπ ζα
επηηξέπεη ζην έλα άθξν ηνπ ηελ ηδησηηθή ζχλδεζε θαη ζην άιιν ηε ζχλδεζε κε ηνλ αγσγφ εμσηεξηθήο
δηαθιάδσζεο πξνο ηνλ θεληξηθφ αγσγφ. ην εηδηθφ ηεκάρην απηφ ζα πξνζαξκφδεηαη, ηάπα απφ ηελ πιεπξά ηεο
ηδησηηθήο ζχλδεζεο θαη ζην άιιν άθξν ην απαηηνχκελν εμάξηεκα πξνζαξκνγήο ζηε δηάκεηξν θαη ηελ είδνο ηνπ
αγσγνχ δηαθιάδσζεο.
Ο θεληξηθφο απνρεηεπηηθφο αγσγφο αθαζάξησλ ηνπ πξνο ζχλδεζε αθηλήηνπ ζα ζπλδέεηαη ζηελ πιεπξά ηεο
ηάπαο ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ ηνπ θξεαηίνπ θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδεζεί ν αγσγφο ζχλδεζεο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ
θεληξηθφ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο. Ο αγσγφο ζχλδεζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζσιήλεο PVC-u ζεηξάο
41 νλ. δηακέηξνπ DN125 γηα φιεο ηηο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε θεληξηθνχο αγσγνχο νλ. δηακέηξνπ
DN200 αλεμαξηήησο πιηθνχ θαη απφ αγσγνχο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 ,DN/OD νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ
Φ160mm, γηα φιεο ηηο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε θεληξηθνχο αγσγνχο νλ. δηακέηξνπ DN250 ή
κεγαιχηεξεο. Οη αγσγνί ζχλδεζεο ζα ζπλδεζνχλ κε ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο θεληξηθνχο αγσγνχο κέζσ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ πξνζαξκνγήο (ζακάξηα θνπκπσηά) πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλέο ζπλδέζεηο κε κεραληθή
εθηφλσζε ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο. Ο αγσγφο ζχλδεζεο πξνβιέπεηαη λα εγθηβσηηζζεί ζε ζηξψζε άκκνπ
ζχκθσλα κε ηα ηππηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο, ελψ ην ππφινηπν ηνπ ζθάκκαηνο ζα επηρσζεί κε θαηάιιεια
πξντφληα εθζθαθήο. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, πξνβιέπεηαη πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ απνμεισζέλησλ
πεδνδξνκίσλ, θξαζπέδσλ θαη ηκεκάησλ ηεο νδνχ απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ν αγσγφο ζχλδεζεο.

Σν έξγν πξνυπνινγίζηεθε θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 338.000,00 € κε ΦΠΑ 24% (272.580,65 € ρσξίο ΦΠΑ ).
Η δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο :


ηνπ N.3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ η. Α΄ 114/2006)



ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010) θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 278.



ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ



ηνπ Ν. 4155/2013 Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο



ηνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ.10 ηνπ λ. 4038/2012
(ΦΔΚ14/Α/2012,



ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη
άιιεο δηαηάμεηο”,



ηελ κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Β’ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ»



Σελ ππ’ αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο - Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)



ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”,
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Σνπ Ν.4555/2018

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα.

Μέγαξα 10 /1 /2019

Μέγαξα 10 / 1 / 2019

Μέγαξα 10 / 1 /2019

Ο ΤΝΣΑΞΑ

Η ΠΡ/ΝΗ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Μ

ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔΛΔΣΩΝ – ΔΡΓΩΝ

Π. ΚΑΣΡΑΚΟΤΛΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Δ. ΣΑΚΩΝΑ

Δ. ΡΟΤΗ
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