ΕΡΓΟ:
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

«Νο112 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV:

45232400-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
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Το τεχνικό αντικείμενο της Σύμβασης είναι:
1. Η επισκευή ή αντικατάσταση αγωγών κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, που δημιουργούν
προβλήματα στη σωστή λειτουργία του Δικτύου.
2. Η επισκευή ή αντικατάσταση προβληματικών διακλαδώσεων ιδιωτικών συνδέσεων.
3. Η επισκευή ή αντικατάσταση προβληματικών αγωγών αποχέτευσης οβριών υδάτων.
4. Η επισκευή ζημιών σε φρεάτια ελέγχου υδροσυλλογής.
5. Η επισκευή ζημιών στους αγωγούς σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο όμβριων.
6. Η επισκευή των αγωγών μεταφοράς λύματος, που λειτουργούν υπό πίεση (καταθλιπτικοί αγωγοί).
7. Οι αποφράξεις – καθαρισμοί των αγωγών ακαθάρτων και των διακλαδώσεών τους.
8. Ο καθαρισμός σχαρών και πυθμένα των αντλιοστασίων ακαθάρτων.
9. Ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής.
10. Η απόφραξη των αγωγών σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο όμβριων.
11. Οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων κατόπιν επέμβασης.
12. Αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων είτε λόγω θραύσης αυτών είτε λόγω κλοπής.
Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ, εντός ρυμοτομικού ή
πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών του Δήμου Βόλου.
Το έργο αφορά σε συντήρηση υφιστάμενου δικτύου, συνεχιζόμενη δραστηριότητα της ΔΕΥΑΜΒ για
λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1958/13-1-2012 Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο ‘Κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών
Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)’, Παράρτημα ΙΙ, Ομάδα 2η ‘Υδραυλικά Έργα’, οι κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός
ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών, που αφορούν διανομή νερού, ή
αποχέτευση ακαθάρτων ή ομβρίων, καθώς και οι αγωγοί που αποτελούν τμήματα εγκαταστάσεων κάθε είδους
και ευρίσκονται εντός του γηπέδου τους, δεν κατατάσσονται σε κατηγορία και δεν απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηση.
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημ.
Έργων (Ν.4412/2016) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβασεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με
Ανοιχτό Διαγωνισμό (άρθρο 264 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών
εργασιών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (παρ. 2α, άρθρο 95 του Ν. 4412/2016).
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ σε βάρος του Κ.Α. 15.02.780 των
ετών 2018 και 2019 για την κύρια δαπάνη και του Κ.Α. 54.00.295 για τον Φ.Π.Α., με πρόβλεψη δαπάνης για το
έτος 2018 ποσού 180.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ο Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) είναι 45232400-6.
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Η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από την Δ/νση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών, η
συνολική προθεσμία περαίωσής του καθορίζεται σε 12 μήνες και Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου θα είναι
η Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών

Βόλος, 09-01-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ.
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΧΡ. ΦΑΦΟΥΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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