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

«Νο49– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV:

45232100-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

€890.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
LAMPERI
Ημερομηνία:
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Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι:
α) Επεμβάσεις επί βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης (χωρίς τις υδραυλικές εργασίες), όπως αυτές περιγράφονται
στα επί μέρους άρθρα του τιμολογίου.
β) Η συντήρηση δομικών μερών των εγκαταστάσεων ύδρευσης,
γ) Περιφράξεις και έργα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
δ) Η συντήρηση και η αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, λιθόστρωτων καλντεριμιών που
δημιουργήθηκαν από βλάβες ύδρευσης.
ε) η επισκευή φρεατίων παροχών ύδρευσης & δικλείδων
στ) Κάθε εργασία συμπληρωματική αυτής που εκτελείται από το προσωπικό και τον μηχανικό εξοπλισμό της
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ, εντός ρυμοτομικού ή
πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών του Δήμου Βόλου με την συνεργασία ή μη, των
συνεργείων της ΔΕΥΑΜΒ και αποσκοπούν στην εν γένει συντήρηση των εγκαταστάσεων και του δικτύου
ύδρευσης.
Το έργο αφορά σε συντήρηση υφιστάμενου δικτύου κι εγκαταστάσεων, συνεχιζόμενη δραστηριότητα της
ΔΕΥΑΜΒ για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016
(ΦΕΚ Β’ 2471/10-8-2016) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο ‘Τροποποίηση και
Κωδικοποίηση της Υπ. Απ. 1958/2012 - 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)’, όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Παράρτημα ΙV, Ομάδα 2η ‘Υδραυλικά Έργα’, αναφέρεται ευκρινώς ότι οι
κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών, που
αφορούν μεταφορά νερού κάθε είδους και χρήσης 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, άρθρου 95 του Ν. 4412/2016).
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ σε βάρος του Κ.Α. 15.02.397
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 150.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ο Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) είναι 45232100-3.
Βόλος, 24-04-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΙΣ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.

ΧΡ. ΦΑΦΟΥΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΕΦ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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