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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Σο παρϊν τεφχοσ ςυντάχκθκε από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου Λοκρϊν για τθν εκτζλεςθ του
ζργου « Αντικατάςταςθ εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ ςτθ κζςθ «Προφιτθσ Ηλίασ» τθσ Δ.Κ. Λιβανατϊν »
ςφµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα του άρκρου 207 του κεφαλαίου Γ του Π.∆. 696/74 «ΣΕΧΝΙΚΑΙ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΣΩΝ Τ∆ΡΕΤΕΩ (ΦΕΚ-301 Α') :
«Περί αµοιβϊν µηχανικϊν δια ςφνταξιν µελετϊν, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ.
Συγκοινωνιακϊν,Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν 'Εργων, ωσ και Τοπογραφικϊν,Κτηµατογραφικϊν και
Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν µελετϊν».

2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Η μελζτθ του ζργου προςβλζπει τθν αντικατάςταςθ εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ ςτθ κζςθ
«Προφιτθσ Ηλίασ» τθσ Δ.Κ. Λιβανατϊν, δικτφων μεταφοράσ νεροφ από το αντλιοςτάςιο ςτθ δεξαμενι
για τθν υδροδότθςθ τθσ περιοχισ.
Σα ζργα που κα εκτελεςκοφν με το παρόν ζργο, αφοροφν:
I.

Αντικατάςταςη δικτφου ςυνολικοφ μήκουσ 1.000μ από το αντλιοςτάςιο ςτη δεξαμενή για την
υδροδότηςη τησ περιοχήσ

Σο δίκτυο που κα καταςκευαςτοφν κα είναι διατομισ Φ200 από πολυαικυλζνιο ( PE100) τρίτθσ γενιάσ
ονομαςτικισ πίεςθσ 16atm. Σο μικοσ κα είναι 1.000μ για τον αγωγό διατομισ Φ200. Σο δίκτυο κα
αντικαταςτακεί μζςο υφιςτάμενων αγροτικϊν δρόμων ( χεδιάγραμμα Γ.Ο1.)
Η ςφνδεςθ κα γίνει με αγωγό διατομισ Φ200. το δίκτυο κα τοποκετθκεί θλεκτρονικό παροχόμετρο
νεροφ , χειροκίνθτοι διακόπτεσ- βανζσ και θλεκτροκίνθτθ βάνα ελεγχου για τον αυτοματιςμό τθσ
λειτουργίασ τθσ πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ.

Σο ςκάµµα κα είναι πλάτουσ 0,8μ και βάκουσ 1,4μζτρα
Ο αγωγόσ κα εγκιβωτιςτεί ςε ςτρϊμα άμμου 15εκ. πάνω από τθν άντυγα και 10εκ. κάτω από τον
πυκμζνα του αγωγοφ.
Σο ςυνολικό µικοσ του υπό καταςκευι αγωγοφ είναι 1.000μ.
Ο αγωγοσ κα είναι φτιαγμζνοσ από ςκλθρό πολυαικυλζνιο (HDPE) CE 100, τρίτθσ γενιάσ, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιςτθ Απαιτοφμενθ Αντοχι = 10 MPa), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2:2003.

Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00 € με το ΦΠΑ και απαρτίηεται από τα
εξισ ομάδεσ εργαςιϊν:
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1. Χωματουργικά – Οδοςτρωςία - Τδραυλικά - Σεχνικά , ποςοφ 60.000,00€ με το ΦΠΑ

3. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η περιοχι μελζτθσ είναι θ περιοχι του Προφιτθ Ηλία τθσ Δθμοτικισ κοινότθτασ Λιβανατϊν. Η
Λιβανάτα ςτθν πάροδο των ετϊν εξελίχκθςαν από αμιγισ αγροτικι περιοχι και ςε τουριςτικι. Η
τουριςτικι ανάπτυξθ τα τελευταία 10 χρόνια ιταν ιδιαιτζρωσ ζντονθ.
Η περιοχι υδροδοτείται από μία δεξαμενι χωρθτικότθτασ 700μ3 και ζνα δίκτυο γεωτριςεων. Λόγω τθσ
αλματϊδθσ αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ ςε νερό αλλά και τθσ ταυτόχρονθσ πτϊςθσ των ποςοτιτων άντλθςθσ
από τθσ γεωτριςεισ θ επάρκεια νεροφ είναι πλζον ανεπαρκι. Ιδιαιτζρωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ τα
προβλιματα είναι ζντονα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.1.Αγωγοί και οδοςτρωςία.
 ∆ιάνοιξθ ςκάμµατοσ πλάτουσ 0.80µ. και βάκουσ 1.40μ για το ςφνολο του μικουσ του αγωγοφ.
 ∆ιάςτρωςθ άµµου πάχουσ 10 εκ.
 Σοποκζτθςθ αγωγϊν από HDPE τρίτθσ γενιάσ DN200 16ατµ. µικουσ 2.000µ μετά των
απαιτουμζνων ςυνδζςμων των ειδικϊν τεμαχίων και των απαιτοφμενων αγκυρίων.
 ∆ιάςτρωςθ άµµου πάχουσ 15 εκ. πάνω από τθν άντυγα του αγωγοφ DN200.
 Επανεπίχωςθ µε κραυςτό υλικό λατομείου 3Α .
 Αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ , για μικοσ δρόμου 1000μ.
 Αποκατάςταςθ των πλακϊν τθσ νθςίδασ

4.2. Φρεάτιο φνδεςησ
 Εκςκαφι φρεατίου 3,00μ Χ 3,00μ και βάκουσ 2,50 ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ με τον αγωγό ςτθν
κζςθ Προφιτθσ Ηλίασ.
το ςθμείο ςφνδεςθσ του υπό καταςκευι δικτφου με τθν αναμονι του είδθ υπάρχοντα αγωγοφ ςτθ
κζςθ Προφιτθσ Ηλίασ κα τοποκετθκεί δικλείδα ελζγχου του δικτφου και χυτοςίδθρο τεμάχιο
εξάρμωςθσ.
Σο φρεάτιο που κα καταςκευαςτεί κα είναι επιςκζψιμο , οι δυο οπζσ για τουσ ςωλινεσ κα είναι
διαμορφωμζνεσ με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν τραυματίηουν τουσ ςωλινεσ ( μικρό μετακινιςεισ )
αλλά ταυτόχρονα κα είναι ςτεγανζσ. Η καταςκευι του φρεατίου κα γίνει με τρόπο ϊςτε να είναι
δυνατι ι εργαςία αντικατάςταςθσ ι χειριςμοφ τόςο τθσ δικλείδασ όςο και του τεμαχίου εξάρμωςθσ
χωρίσ να απαιτοφνται εργαςίεσ εκςκαφισ.

4.3. Ηλεκτροβάνα και Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο
το δίκτυο κα τοποκετθκεί θλεκτροβάνα ελζγχου του δικτυοφ για τον αυτοματιςμό τθσ λειτουργίασ
και ελζγχου τθσ παροχισ από τον αγωγό του Προφιτθ Ηλία. Η τοποκζτθςθ κα γίνει λίγο πριν τθν
ςφνδεςθ του αγωγοφ με τθν δεξαμενι. Η τοποκζτθςθ τθσ βάνασ κα γίνει με τρόπο ϊςτε να μπορεί ( αν
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χρειαςτεί ) να αντικαταςτακεί ι επιδιορκωκεί χωρίσ να χρειάηεται να διακοπεί θ παροχι προσ τθν
δεξαμενι. χ. Λ2
Επίςθσ θ τοποκζτθςθ τθσ βαλβίδασ ειςαγωγισ εξαγωγισ αζρα κα γίνει λίγο πριν τθν θλεκτροβάνα.
χ.Λ2
Σο θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο κα τοποκετθκεί μετά τθν θλεκτροβάνα και κα δίνει ακριβι
ςτοιχεία τθσ παροχισ του νεροφ.

5. ΒΑΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΘΕΝΣΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ –ΕΡΓΑ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΩΝ & ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
5.1 Αγωγοί μεταφοράσ – Παροχζσ υπολογιςμών –Yδραυλικοί υπολογιςμοί –
Διαςταςιολόγηςη Δεξαμενήσ
5.1 Επιλογι διαμζτρουν αγωγϊν
H επιλογι του αγωγοφ κακορίςτθκε από τθν υφιςτάμενθ αναμονι του αγωγοφ Προφιτθσ Ηλίασ ςτθν
όποια και κα ενϊςουμε. Η αναμονι είναι Φ200 από χαλυβδοςωλινα.
Επίςθσ ςτθν προκαταρτικι μελζτθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ ζργων ςφνδεςθσ των Οικιςμϊν με το δίκτυο
Γαδουρά, για τθν περιοχι των Κολυμπίων θ μελζτθ προβλζπει τα παρακάτω:
Α) Καταςκευι δικτφου διατομισ Φ200 από ςωλινεσ πολυαικυλενίου 16 ατμ. μικουσ περίπου
1.000μ.

6. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
6.1 Αγωγοί
Ο κατακλιπτικόσ αγωγόσ κα καταςκευαςκεί από αγωγοφσ HDPE τρίτθσ γενιάσ διατομισ Φ200 16atm
Οι αγωγοί κα εγκιβωτιςκοφν ςε άμμο λατομείου.
Η εκςκαφι των χανδάκων για τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν προβλζπεται με κατακόρυφα πρανι με
πλάτοσ και βάκοσ ορυγμάτων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και με αντιςτθρίξεισ των παρειϊν
εκςκαφισ όπου απαιτείται και κατά τρόπο που να παρζχουν πλιρθ αςφάλεια ζναντι ατυχθμάτων.
6.2 Διαςτάςεισ Ορυγμάτων
Σο πλάτοσ του ορφγματοσ κακορίηεται ςτα ςχζδια ανά διατομι και είδοσ αγωγοφ και αφορά το
ελεφκερο πλάτοσ ορφγματοσ όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Σο βάκοσ κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ που αφοροφν τουσ αγωγϊν.
6.3 Επίχωςθ Ορυγμάτων
Η επίχωςθ των ορυγμάτων κα γίνει με κραυςτό υλικό λατομείου (3Α)
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Ο βακμόσ ςυμπφκνωςθσ δεν κα πρζπει, να είναι κατϊτεροσ από 95% (τροποποιθμζνθ δοκιμαςία
Proctor).
Ο τρόποσ ζδραςθσ των κάκε είδουσ αγωγϊν, ο εγκιβωτιςμόσ τουσ με άμμο λατομείου και θ επίχωςθ
τουσ με κραυςτό υλικό λατομείου (3Α) κακορίηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και γίνεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ Σ.Π.
Ρθτά επιςθμαίνεται ότι (ιδιαίτερα ςτα βακφτερα ςθμεία του ορφγματοσ) απαιτείται λίαν
επιμελθμζνθ ςυμπφκνωςθ για τθν μείωςθ των παραμορφϊςεων του ςωλινα.

7. ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Εξαιρετικά μεγάλθ προςοχι κα δοκεί ςτα εξισ:


τθ ςτεγανότθτα των καταςκευϊν των αγωγϊν.



τθν προςταςία από τθν επίδραςθ των υλικϊν με τα οποία ζρχονται ςε επαφι

 τθ ςχολαςτικι εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ του προςωπικοφ, των ζργων και των
γειτονικϊν καταςκευϊν
 τθ ςωςτι τοποκζτθςθ των ςωλινων μζςα ςτο όρυγμα με τθ χριςθ των καταλλιλων μθχανικϊν
μζςων και εργαλείων
H ευκφνθ διαςφάλιςθσ των απαιτιςεων αυτϊν, ανικει αποκλειςτικά και μόνον ςτον Ανάδοχο του
ζργου.
Για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων αυτϊν θ Τπθρεςία κα λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα τα
οποία (ενδεικτικά και μόνον και ςε καμία περίπτωςθ περιοριςτικά) αναφζρονται περιλθπτικά ωσ
εξισ:
 Για όλα ανεξαιρζτωσ τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν απαιτείται προζγκριςθ τουσ από τθν
Τπθρεςία με τθν υποβολι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ και των ςτοιχείων που κατά
περίπτωςθ απαιτοφνται (ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Σ.Π και τα άλλα τεφχθ δθμοπράτθςθσ).
Ρθτά επιςθμαίνεται ότι κα προτιμθκοφν υλικά από βιομθχανίεσ που διακζτουν ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
 Με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν πρζπει να γίνουν και ζλεγχοι όλων των υλικϊν που κα
χρθςιμοποιθκοφν.
Πριν τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων ουδεμία προζγκριςθ για τθν προμικεια υλικοφ μπορεί να
κεωρθκεί ότι ζχει δοκεί από τθν Τπθρεςία και κατά ςυνζπεια τυχόν προμικεια υλικϊν για το
ςφνολο του ζργου από τον Ανάδοχο γίνεται με δικι του ευκφνθ και μόνον.

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ
Για τθν καταςκευι των αγωγϊν κα γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ Σ.Π.
και τα ςχζδια τθσ Μελζτθσ:
8.2Εκςκαφι Ορυγμάτων
Η οριηοντιογραφικι τοποκζτθςθ του αγωγοφ και ςυνακόλουκα θ εκςκαφι του ορφγματοσ του κα
γίνεται ςε κζςθ θ οποία κα κακορίηεται επιτόπου από τθν Τπθρεςία.
Θα γίνει μόρφωςθ δια χειρϊν του πυκμζνα και των παρειϊν του ορφγματοσ ςτισ κακοριςμζνεσ
διατομζσ και υψόμετρα.
8.3Προϊόντα Εκςκαφϊν
Σα προϊόντα των εκςκαφϊν κα φορτϊνονται αμζςωσ επ' αυτοκινιτου και κα μεταφζρονται προσ
απόρριψθ ςε χϊρο απόκεςθσ που κα υποδειχκεί από τον Ανάδοχο και κα εγκρικεί από τθν
Τπθρεςία.
Η χρθςιμοποίθςθ προϊόντων εκςκαφϊν για επανεπίχωςθ αγωγϊν ρθτά απαγορεφεται.
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ε περίπτωςθ κατά τθν οποίαν ο Ανάδοχοσ προχωριςει ςτθν επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφισ
(ανεξαρτιτωσ εάν αυτά είναι κατάλλθλα θ όχι) θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διατάξει τθν
επανεκςκαφι του ορφγματοσ και τθν επίχωςθ του ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ χωρίσ καμία
αποηθμίωςθ του Αναδόχου.
Σα προϊόντα εκςκαφϊν δεν επιτρζπεται να τοποκετοφνται κοντά ςτο όρυγμα. Ακόμα και μζχρι να
μεταφερκοφν θ απόκεςθ τουσ επιτρζπεται μόνον 0,60 εκ μακριά από το όρυγμα ϊςτε να μθν
προκαλοφνται καταπτϊςεισ, με τθν ρθτι προχπόκεςθ ότι τοφτο επιτρζπεται και δεν εγκυμονεί
κανενόσ είδουσ κίνδυνο για το ζργο, τουσ πεηοφσ και τισ παρακείμενεσ καταςκευζσ κ.λ.π.
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ απαγορεφεται θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφϊν παράλλθλα
ςτο όρυγμα.

8.4 Εξυγίανςθ
Πριν τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων προθγοφνται όπου απαιτοφνται εργαςίεσ εξυγίανςθσ δθλαδι
τοποκετείται εξυγιαντικι ςτρϊςθ καταλλιλου πάχουσ ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σ.Π. κοπόσ τθσ
ςτρϊςθσ αυτισ κα είναι θ καλφτερθ ζδραςθ των ςωλινων.
8.5 Καταςκευι Αγωγϊν
Αναλυτικά για τθν καταςκευι των αγωγϊν HDPE και οι εργαςίεσ περιγράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί:
 τθ ςυμπφκνωςθ του υλικοφ εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων θ οποία κα πρζπει να γίνεται με
προςοχι ϊςτε να μθ δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτον αγωγό. Θα πρζπει ςτθ ηϊνθ του αγωγοφ να
γίνεται ςυμπφκνωςθ τουλάχιςτον 95% κατά PROCTOR ανεξαρτιτωσ μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν
(μθχανιματα, χζρια ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν). τθ χριςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για τθν
τοποκζτθςθ των ςωλινων.
 τθν υλοποίθςθ των κλίςεων τθσ ςωλθνογραμμισ με τθ χριςθ καταλλιλου εξοπλιςμοφ εάν
απαιτείται και το ςυνεχι ζλεγχο .
 τθ ςωςτι ζδραςθ των ςωλινων ϊςτε να μθν υπάρχουν κενά, πζτρεσ κλπ
Η εργαςία των επιχϊςεων πρζπει να γίνεται επιμελθμζνα αλλά και με ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να
αποφευχκεί κραφςθ του αγωγοφ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ςυμπφκνωςθσ.

8.6 Επιχϊςεισ ορυγμάτων - Επαναφορά οδοςτρωμάτων
Η ςτάκμθ των επιχϊςεων των ορυγμάτων κα φκάνει μζχρι τθν ςτζψθ των ορυγμάτων

9. ΔΤΧΕΡΕΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον Ανάδοχο οι δυςχζρειεσ καταςκευισ
αγωγϊν λόγω του αρικμοφ και των διαςτάςεων των αγωγϊν και των ορυγμάτων ςυνακόλουκα, του
βάκουσ εκςκαφισ των αγωγϊν, του πλάτουσ των οδϊν, του κυκλοφοριακοφ φόρτου, των
απαιτιςεων αντιςτιριξθσ κ.α.
Οι ανωτζρω δυςκολίεσ ζχουν λθφκεί υπ' όψθ ςτθν τιμι μονάδοσ κάκε εργαςίασ τθσ παροφςασ
μελζτθσ.
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10. EΠΙΜΕΣΡΗΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Για τθν επιμζτρθςθ και πλθρωμι των εργαςιϊν ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Σιμολόγιο μελζτθσ
(γενικοί όροι και άρκρα) και τισ Σεχνικζσ υγγραφι Τποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Η χρονικι ςειρά καταςκευισ των ζργων κα προτείνεται από τον Ανάδοχο με τθν υποβολι του
χρονοδιαγράμματοσ και κα εγκρίνεται από τθν Τπθρεςία θ οποία ζχει το δικαίωμα να
τροποποιιςει τθ ςειρά προτεραιότθτασ και ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει το ζργο
ςφμφωνα με τθν παραπάνω τροποποίθςθ.
Ρθτά επιςθμαίνεται ότι ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ δικαιοφται ο Ανάδοχοσ για πρόςκετθ
εργαςία λόγω τθσ ςειράσ των εργαςιϊν που επζλεξε.
το ςυγκεκριμζνο ζργο μπορεί θ καταςκευι του ζργου να αρχίςει ςε παραπάνω του ενόσ μετϊπου
πάντα κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, ϊςτε να μθν υπάρξει κακυςτζρθςθ.
τθν παροφςα μελζτθ περιλαμβάνονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ και τα ςχζδια
(οριηοντιογραφίεσ, μθκοτομζσ, λεπτομζρειεσ κλπ.) τα οποία ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
τθρεί απαρζγκλιτα.

12. ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Διευκφνουςα Τπθρεςία είναι θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν θ οποία κα ορίςει και τον
Επιβλζποντα και τον βοθκό του.

13. ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΤΡΙΟΣΕΡΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
1
2
3
4
5

Εκςκαφζσ γενικζσ & ορυγμάτων
Επιχϊςεισ ορυγμάτων με κραυςτό υλικό λατομείου
Προμικεια ςκυροδζματοσ
Πλαςτικοί αγωγοί τρίτθσ γενιάσ HDPE Φ200 16 Atm
Ειδικά τεμάχια από ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο
(καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ κλπ)

150
100
80
1.000
1500

μ3
μ3
μ3
μμ
Κιλ

14. ΠΡΟΘΕΜΙΕ
Η ςυνολικι προκεςμία για τθν αποπεράτωςθ όλων των εργαςιϊν και τθν παράδοςθ του ζργου είναι
δφο (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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15. ΔΑΠΑΝΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η δαπάνθ του ζργου που κα καταςκευαςκεί αφορά ςε όλεσ τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν
πλιρθ αποπεράτωςθ του ζργου. Περιλαμβάνονται όλεσ οι προμικειεσ, οι μεταφορζσ υλικϊν και οι
αποκαταςτάςεισ των οδοςτρωμάτων και των πεηοδρομίων.
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 35.437,35 € χωρίσ τον Φ.Π.Α. εκ των οποίων
6.272,41€ για απρόβλεπτα.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΜΕΛΕΣΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1θ ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΡΩΙΑ -ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ - ΣΕΧΝΙΚΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΓΕ & ΟΕ
ΤΝΟΛΟ 1 (ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΓΕ & ΟΕ)
Απρόβλεπτεσ δαπάνεσ
ΤΝΟΛΟ 2 (ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ)
Δαπάνεσ για ανακεϊρθςθ
ΤΝΟΛΟ 3 (ΜΕΣΑ ΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ)
ΦΠΑ 24% x 3
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

Αταλάντθ 18 / 10 / 2017
υντάχθηκε

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Αταλάντθ 18 / 10 / 2017
Ελζγχθηκε

35.437,35
35.437,35
6.378,72
41.816,07
6.272,41
48.088,48
298,62
48.387,10
11.612,90
60.000,00

