
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΕΡΓΟ : Εργασίες κατασκευής και συντήρησης     
                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   συνδέσεων ακαθάρτων    

   ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                     ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 30.000,00 € 
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                         Κ.Α. : 25-7312.0022                           
                                                                                                                                       

 
 

 

 
T E X N I K H   Ε Κ Θ Ε Σ Η  – T E X N I K H   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
 
 
      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, εφόσον όμως αυτές απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της 24μηνης ισχύος της σύμβασης.  
      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 αντίστοιχα φρεάτια 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 τριών (3) 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. 
         Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού 
         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 (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & ΕΟ, των απρόβλεπτων και της 
αναθεώρησης) είναι 24.193,55 € και συνυπολογισμένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, η συνολική 
δαπάνη ανέρχεται σε 30.000,00 € . Η χρηματοδότηση προέρχεται από Ιδίους Πόρους του Δήμου και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 25-7312.0022. 
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