
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ:‘’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ’’ 
 

Π/Υ : 97.000 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΥΠΕΣ (ΣΑΕ 055:Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της λειψυδρίας) 

ΜΕΛΕ Τ Η 

1.Τεχνική Περιγραφή 

2. Προϋπολογισµός 

3. Περιγραφικό Τιµολόγιο  

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. ΣΑΥ 

7. ΦΑΥ  

8. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς  

9. ΤΕΥ∆ 

10. Σχέδιο διακήρυξης 

 

Αρ. Μελέτης : 12/10-04-2020 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η    

 

                 Στη παρούσα µελέτη περιγράφεται το έργο που αφορά την επέκταση του 

δικτύου ύδρευσης στην θέση ‘’Νεροµανα’’ ώστε να συνδεθεί µε την νέα ∆εξαµενή για 

τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής. 

Το έργο αφορά την πλήρη κατασκευή 1750 µέτρων περίπου χάνδακα 

διαστάσεων 0,80 µµ και βάθους 1,00  µµ. επι του οποίου θα τοποθετηθεί 

αγωγός πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ 140/16 atm καθώς ένας αεραεξαγωγος διπλής 

ενέργειας DN 80 mm/16 atm στο υψηλότερο υψοµετρικά σηµείο της 

διαδροµής  

                

      Με την κατασκευή του εν λογω έργου και µε την εγκατάσταση της νέας 

δεξαµενής  θα επιλυθούν οριστικά τα προβλήµατα υδροδότησης ιδιαίτερα 

κατά τους καλοκαιρινούς µήνες που υφίσταται ανεπάρκεια υδροδότησης.                    

 

Η κατασκευή του νέου  δίκτυο ύδρευσης θα τηρεί τις  παρακάτω 

προϋποθέσεις. 

• ∆ιέλευση των αγωγών στο σύνολο τους από υφιστάµενους δρόµους 

προκειµένου να γίνεται ικανοποιητικά η συντήρηση τους και να 

αποφεύγονται αυθαίρετες υδροληψίες 

• Το µέσο βάθος τοποθέτησης του άξονα των σωληνώσεων θα είναι 0,90µ 

από την τελική στάθµη της οδού. Οι εκσκαφές θα γίνουν µε κατακόρυφα 

πρανή. 

• Οι αγωγοί  θα εδράζονται σε στρώση άµµου πάχους 0,15µ και θα 

εγκιβωτίζονται µε άµµο µέχρι 0,20µ από την άντυγα. Το εσωτερικό 

σκάµµα θα επιχώνεται µε κατάλληλα επιλεγµένα προϊόντα εκσκαφών. 

• Σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση 

αερεξαγωγού εντός επισκέψιµου φρεατίου ανάλογων διαστάσεων 



• Τα προϊόντα εκσκαφής θα αποµακρυνθούν και θα τοποθετηθούν σε θέση 

που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)  και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

Στον προϋπολογισµό του έργου έχει προβλεφθεί  απολογιστική δαπάνη για την 

αποζηµίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  η οποία θα επιβλέπει κατά την 

κρίσης της, τις εργασίες σε σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Ο  προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε  97.000,00  € και µε τον ΦΠΑ 24 % ο 

οποίος είναι 23.280,00   € ανέρχεται στο ποσό των 120.280,00  € και η 

χρηµατοδότηση του θα γίνει από το ΥΠΕΣ (ΣΑΕ 055 :Εκτέλεση έργων από τους 

ΟΤΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψυδρίας). Η εκτέλεση 

του έργου διέπεται από τον Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων   και   τα ισχύοντα εκτελεστικά του  διατάγµατα.  

        

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ      10 – 04– 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

   ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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