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      Η παρούσα μελέτη αφορά κυρίως εργασίες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και 
φρεατίων ελέγχου συνδέσεων σε ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου Περάματος. Αφορούν νέες 
συνδέσεις νεόκτιστων ακινήτων ή παλαιών τα οποία ουδέποτε είχαν συνδεθεί με το οριστικό δίκτυο 
αποχέτευσης. 
      Τα σημεία των συνδέσεων ή κατασκευής των φρεατίων θα καθορισθούν από την Τεχνική Υπηρεσία 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες ή τις νέες αιτήσεις σύνδεσης. Επίσης με την παρούσα υπάρχει και η 
πρόβλεψη για εργασίες κατασκευής νέων τμημάτων κεντρικών αγωγών αποχέτευσης σε επέκταση ή 
ανακατασκευή υπαρχόντων και νέων φρεατίων επίσκεψής τους, καθώς και σποραδικές εργασίες 
επισκευών και συντήρησης υφιστάμενων φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων.  
      Οι εργασίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που προβλέπεται να εκτελεσθούν περιλαμβάνουν : 

1. Πλήρη κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων (συμπεριλαμβάνονται 
καθαιρέσεις, εκσκαφές, προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού από PVC-U, εγκιβωτισμού αγωγού 
με άμμο, επιχώσεις, κατασκευή φρεατίου επίσκεψης, εργασία, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως 
και αποκατάσταση του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος). 

2. Πλήρη κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης προς επέκταση ή ανακατασκευή δικτύου σε 
περίπτωση που αυτή απαιτηθεί, με αντίστοιχο φρεάτιο επίσκεψης. 

3. Σποραδικές εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων φρεατίων του δικτύου 
αποχέτευσης, εφόσον αυτές απαιτηθούν. 

       Λόγω της φύσης του έργου, τα σημεία παρέμβασης είναι κατανεμημένα σποραδικά και θα 
καθορισθούν και υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία με βάση τις αιτήσεις σύνδεσης που θα 
κατατεθούν στο Δήμο. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μονίμως στη 
διάθεση της Υπηρεσίας συνεργείο πλήρως επανδρωμένο, που να δύναται να επέμβει μετά 
γραπτής ή προφορικής εντολής της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε σημείο του ζητηθεί και σε 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. 
         Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, τις ΕΤΕΠ, τους 
κανόνες της τέχνης, προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή όχληση των περιοίκων και θα παίρνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα από την πλευρά του αναδόχου για την προσβασιμότητα των ιδιοκτησιών από τους 
περιοίκους και την ασφάλεια των χρηστών των πεζοδρομίων καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
         Το έργο, σύμφωνα με το Ν.4412/16, έχει κωδικό CPV 45232411-6 «Κατασκευαστικές εργασίες για 
σωληνώσεις ακάθαρτων υδάτων». 
         Η αξία των εργασιών της μελέτης είναι 13.988,11 € (με ΓΕ & ΕΟ 18%) ενώ τα απρόβλεπτα 15 % 
είναι 2.098,22 €. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 16.086,33 €, ενώ 
με την πρόβλεψη για αναθεώρηση (ποσού 42,70 € ) συνυπολογισμένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 
(ποσού 3.870,97 €), ανέρχεται σε 20.000,00 € . 
        Η χρηματοδότηση προέρχεται από Ιδίους Πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-7312.0013. 
        Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Παράταση στη συνολική προθεσμία δίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 147 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τμηματικούς λογαριασμούς της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την πρόοδο του έργου. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι φόροι και 
εισφορές προς τρίτους, που απαιτούνται ανά περίπτωση καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης. 
        Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 
        Κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις : 
- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων..», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4129/2016 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων Για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων». 

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης». 

- Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

– Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ). 

 

 

 

 

 

 
 
               Πέραμα     4  /  04  / 2019                                                Πέραμα   02   / 04  / 2019         
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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