
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Έργο  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  Προυπ  22.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   

  Χρήση  2019 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης τμήματος του δικτύου 

ύδρευσης εντός οικισμού Κατωμερίου από κατάστημα Δ. Θειακοδημήτρη μέχρι οικία Ι. Καββαδά. 

Ειδικότερα θα τοποθετηθεί καινούριος σωλήνα υδροδότησης διαμέτρου 110mm και πίεσης 12,5 

Atm σε μήκος 90,0 μέτρων με όλες τις απαραίτητες συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο και 

τοποθέτηση καινούριων παροχών υδροδότησης. Εν συνεχεία θα γίνει αποκατάσταση της 

πλακόστρωσης και διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος πάχους 5 εκατοστών σε μια επιφάνεια 

940,00 τ.μ. περίπου από οικία Ε. Πολίτη μέχρι εκκλησία Αγ. Αποστόλων. 

    

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

1 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ3.11.1.1) 

2 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 

(ΥΔΡ5.9.2) 

3 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ9.10.3) 

4 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 

atm (ΥΔΡ12.14.1.27) 

5 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει 

απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 

(ΥΔΡ16.18.1) 

6 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. (ΥΔΡ16.11) 

7 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11) 

8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 

9 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1) 

10 Θαλάσσια μεταφορά υλικών  (ΛΙΜ) 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 17.741,94 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ  22.000,00 και θα καλυφθεί 

από πιστώσεις  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

2229/94 και τον Ν2372/96. 

 Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 402/96. 

 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ. 323/89. 

 Του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όσον αφορά τη σύνταξη 

μελετών - προμήθειες. 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          ΛΕΥΚΑΔΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε. 
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