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

ΕΡΓΟ: «Νο111- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ στις Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ,
ΙΩΛΚΟΥ & ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €220.000,00 πλέον ΦΠΑ
CPV: 45232400-6
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Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η μελέτη του έργου είναι:
1. Η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δ.Ε. Αγριάς, Ιωλκού και Αγ. Στεφάνου,
προκειμένου να κατασκευασθούν αναμονές σύνδεσης.
2. Η κατασκευή διακλαδώσεων προκειμένου να συνδεθούν τα ακίνητα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν
καταθέσει σχετική αίτηση, με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων.
3. Η μετατόπιση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε περιοχές των
ανωτέρω Δ.Ε., που λόγω της θέσης τους θα δημιουργήσουν τεχνικά προβλήματα στην κατασκευή του νέου
δικτύου ακαθάρτων.
4. Οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική εργασία απαιτηθεί για την επέκταση και ολοκλήρωση του δικτύου
αποχέτευσης που κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση στις ανωτέρω Δ.Ε.
5. Οι αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και λιθόστρωτων.
Οι εργασίες κατασκευής του έργου, θεωρούνται ότι αρχίζουν με την πρώτη εντολή που θα δοθεί στον
ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για διάφορες εργασίες διάσπαρτες, που η
εντολή εκτέλεσής τους θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε
φορά. Τις εντολές εργασίας θα δίνει ο Επιβλέπων στον εργολάβο όλο το εικοσιτετράωρο είτε στον ίδιο είτε σε
εξουσιοδοτημένο κατάλληλο αντιπρόσωπό του με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Η κατασκευή του έργου θα γίνει εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου του Δ. Βόλου 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) 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 μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από την Δ/νση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών ενώ ο απαιτούμενος
χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ σε βάρος του Κ.Α. 15.02.776 του
προϋπολογισμού των ετών 2017 και 2018, με πρόβλεψη δαπάνης για το έτος 2017 ποσού 10.000,00€, για την
κύρια δαπάνη και του Κ.Α. 54.00.295 για το Φ.Π.Α.
Βόλος, 18-09-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ.
ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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