
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΔΡΓΟ: ‘’ ΒΑΗ  ΝΔΑ ΓΔΞΑΜΔΝΗ  ΣΗΝ ΘΔΗ ΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΣΑΛΑΝΣΗ’’ 
  

 Π/Τ : 59.800,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΤΠΔ (ΣΑΕ 055 :Εκηέλεζη έργφν από ηοσς ΟΤΑ ηης τώρας για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηοσ θαινομένοσ ηης λειυσδρίας) 

                                                             Μ Δ Λ Δ Σ Η 

1.Σετνική Περιγραθή 

2. Προϋπολογιζμός 

3. Περιγραθικό Σιμολόγιο  

4. Γενική σγγραθή Τποτρεώζεων 

5. Διδική σγγραθή Τποτρεώζεων 

6. ΑΤ 

7. ΦΑΤ  

8. Ένησπο οικονομικής προζθοράς  

9. ΣΔΤΓ 

 

 Αριθ. Μελέηης :      7/07-02-2020 

 

 



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ       

ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 

  

ΔΡΓΟ : ‘’ ΒΑΗ  ΝΔΑ ΓΔΞΑΜΔΝΗ  ΣΗΝ 
ΘΔΗ ΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΣΑΛΑΝΣΗ’’ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 7/07-02-2020                                                                                    

                                                                

 

 

    

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η    

 

 

  ηε παξνύζα κειέηε πεξηγξάθεηαη ην έξγν πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή βάζεο 

δεμακελήο εθ ζθπξνδέκαηνο C20/25 θαη θαηαιιήινπ νπιηζκνύ σο ζηαηηθή κειέηε θαη 

ζρέδηα  ζηελ ζέζε ‘’Νεξνκαλα’’ ώζηε λα ηνπνζεηεζεί ε  λέα Δεμακελή πνπ 

πξνκεζεύηεθε ν Δήκνο γηα ηηο αλάγθεο πδξνδόηεζεο ηεο πεξηνρήο. 

 

  Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιόγν έξγνπ θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο δεμακελήο  

ζα επηιπζνύλ νξηζηηθά ηα πξνβιήκαηα πδξνδόηεζεο ηδηαίηεξα θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο πνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε λεξνύ .                   

 

  Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξόηππεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (ΠΕΣΕΠ)  θαη ηηο εληνιέο ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

  ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ έρεη πξνβιεθζεί  απνινγηζηηθή δαπάλε γηα ηπρόλ  

απνδεκίσζε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο  ε νπνία ζα επηβιέπεη θαηά ηελ θξίζεο 

ηεο, ηηο εξγαζίεο ζε ζεκεία αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

  Ο  πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε  59.800,00  € θαη κε ηνλ ΦΠΑ 24 % ν 

νπνίνο είλαη 14.352,00   € αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 74.152,00  € θαη ε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζα γίλεη από ην ΤΠΕ (ΣΑΕ 055 :Εκηέλεζη έργφν από ηοσς ΟΤΑ 

ηης τώρας για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ θαινομένοσ ηης λειυσδρίας). Η εθηέιεζε ηνπ 



έξγνπ δηέπεηαη από ηνλ Ν. 4412/2016 γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ   

θαη   ηα ηζρύνληα εθηειεζηηθά ηνπ  δηαηάγκαηα.  

       

Αηαιάληε      07 – 02– 2020 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΑΡΟΤΥΑ 

Δ/ΝΣΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
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