
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       ΑΡ. ΜΕΛ: 13 /2017 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ                             

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ          

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ  ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ  ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ 
ΔΙΚΣΤΟ  ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
 

 

(CPV:   45 332300 -6 Δργασίες τοποθέτησης αποτετεστικών αγωγών) 

 

Κ.Α.Ε.25.7312.0014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ  :        861.290,32 € τωρίς Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ   :   1.068.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 



 
 

 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ            

ΓΗΜΟ  ΜΔΓΑΡΔΩΝ                             

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ          

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ  

 

  

 

                                          ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 
 

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ 
(δηαθιαδψζεσλ) απνρέηεπζεο ζηελ επέθηαζε ζρεδίνπ πφιεσο Μεγάξσλ, νη νπνίεο 
πξνζδηνξίδνληαη ζε 1.400,00. 
Σν ηκήκα ηνπ αγσγνχ πνπ θαηαζθεπάδεηαη εμσηεξηθά ηνπ αθηλήηνπ, θαηά πιάηνο ηνπ 
δξφκνπ απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη ηελ ζέζε ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ αθηλήηνπ κε ηνλ 
αληίζηνηρν αγσγφ απνρέηεπζεο ιέγεηαη εμσηεξηθή δηαθιάδσζε. 
Η ζέζε ηεο ζχλδεζεο πξνζδηνξίδεηαη κεηά απφ αληίζηνηρε αίηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ζηνλ  
Δήκν. 
Ο ζπλήζεο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ είλαη κε πιαζηηθνχο 
αγσγνχο SN8 ,DN/OD  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ160mm κε αξκνχο ζχλδεζεο πνπ λα 
παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα θαη εγθηβσηηζκφ ηνπο κέζα ζε άκκν. 
 Οη γσλίεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ζηνπο αγσγνχο. Η 
ζχλδεζε ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν πφιεο δελ γίλεηαη 
κέζσ θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο. 
Οη ζσιήλεο ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ δελ πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν κηθξφηεξε 
160mm φπνπ πξνβιέπεηαη, θαη θιίζε κηθξφηεξε απφ 2,0%. Είλαη ζθφπηκν νη εμσηεξηθέο 
δηαθιαδψζεηο λα έρνπλ θαιφ αεξηζκφ, νη αξκνί λα είλαη ζηεγαλνί, λα ηνπνζεηνχληαη κε 
νκαιή θιίζε θαη λα ππάξρεη ηξφπνο εχθνιεο έθπιπζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπο. 
Σσγκεκριμένα θα γίνοσν οι κάτωθι εργασίες: 
· Αλαγλψξηζε ηνπ εδάθνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηπρφλ εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ γλψζε 
ηνπ εδάθνπο, ηελ χπαξμε ή κε άιισλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω πνπ πηζαλά ππάξρνπλ ζηε ζέζε 
ηεο ζχλδεζεο. 
· Υάξαμε θαη ηνκή νδνζηξψκαηνο ζηε ζέζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθζθαθή ηνπ 
νξχγκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δηαθιάδσζεο, κε επηκέιεηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 
βιάβεο ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο, εθηφο νξχγκαηνο νδνζηξψκαηνο. Σνκή 
θξαζπεδφξεηζξσλ πεδνδξνκίσλ, θαζαίξεζε πιαθψλ πεδνδξνκίσλ θαη θάζε εκπνδίνπ 
πνπ πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο εθζθαθήο. 
· Εθζθαθή νξχγκαηνο κε θαηάιιειν πιάηνο νξχγκαηνο 0,80κ. γηα ηελ αζθαιή θαη 
έληερλε θαηαζθεπή ηεο δηαθιάδσζεο, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. 
· Αληηζηεξίμεηο ησλ πξαλψλ ηνπ ζθάκκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο 
θαη ησλ δηθηχσλ ή εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Ω. πνπ ζπλαληψληαη πξνο απνθπγή δεκηψλ 
εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ ζχλδεζεο. 
· Σνπνζέηεζε κέηξσλ αζθαιείαο, ζεκάλζεηο, πξνζηαηεπηηθά εκπφδηα θ.ι.π.  
· Πξνκήζεηα, θφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηνπ αγσγνχ 
αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο αγσγνχο SN8 ,DN/OD  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ160mm 
(ζχκθσλα κε ηα ηππηθά ζρέδηα ).  
· Σνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζην κέζνλ ηνπ νξχγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ. 

ΔΡΓΟ:  

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ 

ΤΝΓΔΔΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΣΟ 

ΝΔΟ  ΓΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΥΔΓΙΟΤ ΠΟΛΔΩ 

ΜΔΓΑΡΩΝ 

 



 
 

· Εγθηβσηηζκφο ηνπ ζσιήλα ζε άκκν θαιήο πνηφηεηαο πάρνπο 0,60κ 

· Μεηά ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ αγσγψλ κε άκκν, επαλεπηρψλεηαη κε πξντφληα εθζθαθψλ 
πάρνπο 1,10κ. 
· Επαλαθαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη αγσγψλ πνπ θαζαηξέζεθαλ 
πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο δηαθιάδσζεο. 
· Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ 
πνπ δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηεο εθζθαθήο. 
· Επαλαηνπνζέηεζε θξαζπεδφξεηζξσλ θαη πιαθψλ πεδνδξνκίνπ 
· Καζαξηζκφο ηεο δηαθιάδσζεο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ, απφ 
ζθνππίδηα, ηπρφλ ρψκαηα θιπ. ψζηε λα είλαη έηνηκε γηα ιεηηνπξγία. 
. Σνπνζέηεζε (πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά) ζην πεδνδξφκην ελφο (1) θξεαηίνπ (ελδεηθηηθνχ 
βάζνπο 1,20κ πεξίπνπ) ειέγρνπ ζπλδέζεσλ ,ζηελ ξπκνηνκηθή γξακκή ηδηνθηεζηψλ, 
απνηεινχκελν ελ κέξε ζηελ αλσδνκή  απφ ζηνηρείν πξνθαηαζθεπαζκέλν απφ 
ζθπξφδεκα C35/45 κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα ζηελ ζηέςε ηνπ πεδνδξνκίνπ , ελψ ην θχξην 
ζψκα ηνπ ζα απνηειείηαη απφ ζσιήλα PVC ζεηξάο 41 Φ 160ρηι. ην θξεάηην ζα 
θαηαιήγεη ν αγσγφο αθαζάξησλ ηνπ πξνο ζχλδεζε αθηλήηνπ, ελψ απφ ην θξεάηην ζα 
εθθηλεί ν αγσγφο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο. 
. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ έρεη πξνβιεθζεί πνζφ 200.000€ γηα 
αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο  νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ.   
 
  Σν έξγν προϋπολογισμού: 1.068.000,€ με ΦΠΑ 24% (861.290,32 € ρσξίο Φ.Π.Α.) 
ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ θαη ζα εθηειεζηεί  
ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (Δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, θαη παξνρήο 
ππεξεζηψλ), ηνλ Ν.3463/2006 (Νένο Δεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο), ην Π.Δ. 609/85 
«Καηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ» θαη ην Π.Δ. 171/87 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ…& 
άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 
 

                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μέγαξα 31 / 5 /2017                     Μέγαξα 31 / 5 /2017                     Μέγαξα 31  / 5  /2017   
                                                                                                                      
Ο ΤΝΣΑΞΑ                                Η ΠΡ/ΝΗ                                   Ο ΔΙΕΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Μ 
                                                      ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ                                   
  
 
 
 Π.Μήιεζεο                                    Επζ.Σζάθσλα                                   Ε.Ρνχζζεο 
Πνι.Μεραληθφο ΣΕ                         Πνι.Μεραληθφο                                  Πνι.Μεραληθφο 
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