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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μέγαρα     8-2-2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                                           Αριθ. Πρωτ : 2823 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ                                   ΠΡΟΣ:  κο ∆ήµαρχο  

                                                                                             

Συληµβρίας & 28ης Οκτωβρίου                                             

ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ                                                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ                                           

Τηλέφωνο      : 2296082732                                                

FAX            : 2296082732                                               

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 (Πρωτογενές Αίτηµα) 

 

ΘΕΜΑ:  Αίτηµα για Έγκριση δαπάνης, έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση 

πίστωσης, για την υλοποίηση του  έργου µε τίτλο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)»   προϋπολογισµού  338.000,00 € µε ΦΠΑ. 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

• Την υπ’ αριθµ. 1/2019 µελέτη από την Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)»   µε προεκτιµώµενη αµοιβή - αξία 

Σύµβασης 272.580,65 € χωρίς ΦΠΑ , ή 338.000,00 €  µε  ΦΠΑ 24%,  

• Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών 

• Τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)    Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

• Το Π.∆. 80/2016 

• Η µελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης της  εγκρίθηκαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την  

28/2019 Απόφαση του  (Περί έγκρισης µελέτης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης του 

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

(Β΄ ΦΑΣΗ)»  (Α∆Α: 69Ξ0ΩΚΠ-Π10) 

• Οι αριθµοί  cpv  είναι: 

• CPV:   45332300-6 Εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών 

• Κ.Α.Ε.  25.7312.0019 

• Την µε αριθ. 405/2018   αποφ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου  µε θέµα «Έγκριση προϋπολογισµού 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2019»  

• Κρίνεται σκόπιµη η εκτέλεση του έργου για τους εξής λόγους: 

Αντικείµενο της µελέτης είναι η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων µε το δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων. 
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Τα προς κατασκευή έργα έχουν σχεδιασθεί µε τις ισχύουσες Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, 

λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες της περιοχής µελέτης και τους σύγχρονους κανόνες και 

εξελίξεις της τεχνολογίας παρόµοιων έργων. 

Οι προς κατασκευή ιδιωτικές συνδέσεις µπορούν να διακριθούν ανά γεωγραφική ενότητα ως εξής: 

Α) ∆ίκτυο Κέντρου και Παλαιού Κέντρου Νέας Περάµου 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει το Παλαιό και το Νέο Κέντρο της πόλης της Νέας Περάµου. Στην 

περιοχή αυτή προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο συνολικού µήκους 9,0 χλµ. περίπου, το οποίο 

επιµερίζεται σε 4,0 χλµ. περίπου αγωγών PVC σ41 ονοµαστικής διαµέτρου Φ200mm (Νέο Κέντρο), 

1,0 χλµ. περίπου αγωγών HPDE δοµηµένου τοιχώµατος SN8 ονοµαστικής διαµέτρου Φ250mm (Νέο 

Κέντρο), 3,0 χλµ. περίπου αγωγών HPDE ονοµαστικής διαµέτρου Φ200mm (Παλαιό Κέντρο) και 1,0 

χλµ. περίπου αγωγών HPDE ονοµαστικής διαµέτρου Φ25Omm (Παλαιό Κέντρο). Το συνολικό 

πλήθος των ιδιωτικών συνδέσεων στην περιοχή αυτή, λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος των 

δοµηµένων-ιδιοκτησιών, την πυκνότητα οίκησης (που στην περιοχή του Παλαιού Κέντρου είναι 

ιδιαίτερα µεγάλη) και το µήκος του υπό ανάπτυξη δικτύου, εκτιµάται ίσο προς 100 τεµ. 

Β) ∆ίκτυο Κουµινδρίου 

Στην περιοχή αυτή προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο συνολικού µήκους 7,5 χλµ. περίπου, το 

οποίο επιµερίζεται σε 6,0 χλµ. περίπου αγωγών HPDE δοµηµένου τοιχώµατος SN8 ονοµαστικής 

διαµέτρου Φ200mm, 1,0 χλµ. περίπου αγωγών HPDE SN8 ονοµαστικής διαµέτρου Φ250mm, και 0,5 

χλµ. περίπου αγωγών HPDE SN8 ονοµαστικής διαµέτρου Φ315mm. Το συνολικό πλήθος των 

ιδιωτικών συνδέσεων στην περιοχή αυτή, λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος των οικοπέδων-

ιδιοκτησιών και το µήκος του υπό ανάπτυξη δικτύου εκτιµάται ίσο προς  200 τεµ. 

Γ) ∆ίκτυο Ακρογιαλίου 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις περιοχές του Ακρογιαλίου ανάντη και κατάντη της Π. Ε.Ο. 

Αθηνών-Κορίνθου. Προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο συνολικού µήκους 18,5 χλµ. περίπου, το 

οποίο επιµερίζεται σε 12,0 χλµ. περίπου αγωγών HPDE SN8 ονοµαστικής διαµέτρου Φ200mm, 2,5 

χλµ. περίπου αγωγών HPDE SN8 ονοµαστικής διαµέτρου Φ250mm, 3,0 χλµ. περίπου αγωγών HPDE 

ονοµαστικής διαµέτρου Φ200mm (κατάντη της Π.Ε.Ο.), 1,Οχλµ. περίπου αγωγών HPDE 

ονοµαστικής διαµέτρου Φ25Omm (κατάντη της Π.Ε.Ο.) και µικρό µήκος αγωγών HPDE SN8 

ονοµαστικής διαµέτρου Φ315mm. Το συνολικό πλήθος των ιδιωτικών συνδέσεων στην περιοχή 

αυτή, λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος των δοµηµένων-ιδιοκτησιών και το µήκος του υπό 

ανάπτυξη δικτύου εκτιµάται ίσο προς 200 τεµ. 

 

Σας γνωρίζουµε ότι κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη 272.580,65 € χωρίς ΦΠΑ , ή 338.000,00 €  µε  

ΦΠΑ 24%, από πόρους του ∆ήµου Μεγαρέων, για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)», προκειµένου να 

γίνει η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας  Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων το οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

                                                 

• Παρακαλούµε να προχωρήσετε στην έκδοση του σχετικού τεκµηριωµένου αιτήµατος προς 

την Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την έκδοση της Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε.  25.7312.0019, εκτιµώντας ότι οι πιστώσεις του 

έργου ανά έτος κατανέµονται ως εξής: 

                 

Έτος 2019  100.000,00 €    Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
    

Έτος 2020 238.000,00 €     Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 

 

                               

 

          Η Προϊσταµένη                                                            Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     Τµήµατος Μελετών -Έργων 

 

  

       Ευθαλία Τσάκωνα                                                              ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Η  Συντάξασα 

 

Παρασκευή Κατρακούλη 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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