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Γεκνηηθά Δπηρεέξεζε Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο ΛΫζβνπ 
Διεπζεξένπ ΒεληδΫινπ 13-17, 81100 ΛΫζβνο 

Σει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
E-mail:deyam2@otenet.gr 

 
 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:      
ΑπνθαηΪζηαζε ηνκώλ νδνζηξσκΪησλ δηθηύσλ ζηε 
Γεκνηηθά Δλόηεηα Δξεζνύ-Αληέζζεο 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  24/2016 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:     Πόξνη ΓΔΤΑΛ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 16.800,00 € Υσξέο ηνλ Φ.Π.Α. 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
H παξνύζα κειΫηε κε ηέηιν «ΑπνθαηΪζηαζε ηνκώλ νδνζηξσκΪησλ δηθηύσλ ζηε 
Γεκνηηθά Δλόηεηα Δξεζνύ-Αληέζζεο» αθνξΪ ηελ εθηΫιεζε δηαθόξσλ θαη 
αλεμαξηάησλ κεηαμύ ηνπο κηθξνεπεκβΪζεσλ γηα απνθαηαζηΪζεηο ηνκώλ 
νδνζηξσκΪησλ ζηελ πξόηεξα θαηΪζηαζε.  Οη ηνκΫο ησλ νδνζηξσκΪησλ 
πξνΫξρνληαη από ηηο  βιΪβεο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο-απνρΫηεπζεο  πνπ 
απνθαζέζηαληαη από ηα ζπλεξγεέα ηεο ΓΔΤΑΛ. 
 Οη εξγαζέεο  ζα εθηεινύληαη ζπνξαδηθΪ ζε όιε ηελ πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ όπσο απηά 
νξέδεηαη θαη ζα εθηεινύληαη θαηόπηλ εληνιάο από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζέα. Η 
αλΪγθε ησλ εξγαζηώλ ζα εέλαη επεέγνπζα θαη Ϊκεζε θαη ζα γέλεηαη γλσζηά θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο εξγνιαβέαο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα πνιιΫο θνξΫο ζα εέλαη απαξαέηεηεο  
ηαπηόρξνλεο επεκβΪζεηο, όπσο επέζεο ζα ππΪξρνπλ «λεθξνέ ρξόλνη» άηνη 
δηαζηάκαηα όπνπ δελ ζα δέλνληαη εληνιΫο ζηνλ αλΪδνρν. Η θύζε ησλ εξγαζηώλ εέλαη 
ηΫηνηα πνπ δελ εέλαη δπλαηόλ λα ζπληαρζεέ εθ ησλ πξνηΫξσλ πξνκΫηξεζε εξγαζηώλ 
θαη πξνγξακκαηηζκόο ζηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ. 
 
2. ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε επξύηεξε πεξηνρά ηεο Γεκνηηθάο Δλόηεηαο Δξεζνύ-
Αληέζζεο ε νπνέα ζπλέζηαληαη από ηηο παξαθΪησ θνηλόηεηεο θαη νηθηζκνύο: 
- Γ.Γ. Δρεζού (Δξεζόο, θΪια Δξεζνύ, ΥιηαξΪ, Υξηζηόο, Φάληα) 
- Γ.Γ. Ανηίζης (Αληηζζα, ΓαββαζΪο, ΚΪκπνο, Λπγεξά, Μνλά Αγένπ ΙσΪλλνπ 

Θενιόγνπ, Πεδηλόλ, Πόρεο, Σδέζξα) 
- Γ.Γ. Βαηούζζης (Βαηνύζζα, Ρεύκα) 
- Γ.Γ. Μεζοηόποσ (Μεζόηνπνο, ΠνδαξΪο, ΣαβΪξη, Υξνύζνο) 
- Γ.Γ. Πηερούνηος (Πηεξνύληα) 
- Γ.Γ. ιγρίοσ (έγξη, Μεγαινλάζη (λεζέδα)) 
- Γ.Γ. Υιδήρων (Υέδεξα). 
 
3. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 
Οη εξγαζέεο ηνπ Ϋξγνπ θαηεγνξηνπνηνύληαη σο πξνο ηνλ ηξόπν θαηαζθεπάο ηνπο ζε 
πΫληε Ϊξζξα ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκνινγένπ. 
Άξζξν 1ν : ΑπνθαηαζηΪζεηο ηνκώλ νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνζθπξόδεκα 
Άξζξν 2ν : ΑπνθαηαζηΪζεηο ηνκώλ νδνζηξώκαηνο κε ςπρξά Ϊζθαιην 
Άξζξν 3ν : ΑπνθαηαζηΪζεηο ηνκώλ νδνζηξώκαηνο κε ζθπξόδεκα C16/20 
Άξζξν 4ν: ΑπνθαηαζηΪζεηο ηνκώλ νδνζηξώκαηνο νδνύ, πεδνδξνκένπ, πιαηεέαο ά 
λεζέδαο κε ρξάζε ηζηκεληνπιαθώλ, θπβνιέζσλ, ιηζνζσκΪησλ, καξκΪξσλ 
Άξζξν 5ν: Πξόζζεηε Ϊξζε πξνζσξηλάο επέρσζεο ζθΪκκαηνο ηνκάο θαη επαλαθνξΪ 
ηεο κε δηαβαζκηζκΫλν ζξαπζηό ακκνρΪιηθν ιαηνκεένπ. 
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Η επηινγά ηνπ ηύπνπ ηεο απνθαηΪζηαζεο γέλεηαη απνθιεηζηηθΪ θαη κόλν,   κε βΪζε 
ηνλ ηύπν ηνπ πθηζηΪκελνπ νδνζηξώκαηνο. 
Οη ζπλελλνάζεηο κε ηελ ηξνραέα γηα ξύζκηζε ηεο θπθινθνξέαο, ε πεξέθξαμε ησλ 
ηνκώλ, νη ζεκΪλζεηο κε πξνεηδνπνηεηηθΫο πηλαθέδεο-αλαιΪκπνληεο θαλνέ 
επηζάκαλζεο ηνπ θηλδύλνπ εέλαη απνθιεηζηηθά αξκνδηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ θαη εέλαη 
αλεγκΫλεο ζηηο ηηκΫο κνλΪδαο ηνπ ηηκνινγένπ. 
Οη εληνιΫο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηνλ αλΪδνρν δέλνληαη από ηελ 
Γηεπζύλνπζα Τπεξεζέα κΫζσ ησλ επηβιεπόλησλ κεραληθώλ θαη  Ϋρνπλ ην ραξαθηάξα 
ηνπ επεέγνληνο ζε θΪζε πεξέπησζε.  
Η απνθαηΪζηαζε ηνκώλ νδνζηξώκαηνο κε ςπρξά Ϊζθαιην γέλεηαη κόλν ηηο 
πεξηόδνπο πνπ δελ ππΪξρεη παξαγσγά αζθαιηηθνύ. 
 
4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 
Η κειΫηε απνηειεέηαη από ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα: 
1. Γηαθάξπμε 
2. Σερληθά Έθζεζε 
3. Σηκνιόγην ΜειΫηεο 
4. ΑλΪιπζε Σηκώλ 
5. πγγξαθά Τπνρξεώζεσλ 
6. Πξνππνινγηζκόο 
7. ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο 
8. ρΫδην Αζθαιεέαο & Τγεέαο θαη 
9. ΦΪθεινο Αζθαιεέαο & Τγεέαο. 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ  
Αμέα εξγαζηώλ   : 12.332,25  € 
ΓΔ & ΟΔ (18%)  :   2.219,81  € 
Άζξνηζκα   : 14.552,06  € 
Απξόβιεπηα (15%)  :   2.182,81  €   
Άζξνηζκα   : 16.734,86  €  
Αλαζεώξεζε   :        65,14  € 
Άζξνηζκα   : 16.800,00  € 
Φ.Π.Α (17%)   :   2.856,00  € 
Γεληθό ύλνιν   : 19.656,00  € 
 
 
 
 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ    Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ   θ.α.α    

   
    
 
 
 

 
ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΑΙΟΤ     ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΦΙΝΓΑΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ  

          


