
 

  

  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Σαχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Υινδανής Παρασκευάς  

Σηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΕΡΓΟ: 

 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΤΔΡΕΤΗ   Δ.Κ  ΛΟΤΣΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 

 

67 /2019 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
   

9.733,97€ χωρίς τον Υ.Π.Α.. 

 

 

 

5.ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

1.  ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα μελέτη έργου, υπό τον τίτλο «Επισκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Κ  Λουτρών ». Αφορά την 

καθαίρεση και ανακατασκευή της πλάκας της δεξαμενής την εσωτερική μόνωση της   καθώς και την 

επίχριση της εξωτερικά.  

Σα έργα που προτείνονται είναι τα παρακάτω: 

 Καθαίρεση της οροφή δεξαμενής διαστάσεων  9,00μ μήκος και 6,80μ πλάτος ή οποία έχει 

παρουσιάσει τέτοιες φθορές που εγκυμονεί κινδύνους  για την κατάρρευση της . 

 Αποκατάσταση της πλάκας  με μπετό κατηγορίας C20-25. 

 Εσωτερική μόνωση  με μονωτικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό . 

 Επίχριση της δεξαμενής εξωτερικά . 

 

2. ΣΡΟΠΟ & ΤΝΘΗΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Η  δεξαμενή που θα επισκευαστή είναι η γνωστή με το τοπωνύμιο '' ΣΖΙΣΖΙΡΑ''.   

Προκαταρκτικές εργασίες είναι εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο πριν την έναρξη των 

εργασιών και είναι οι ακόλουθες: 

1. Για την  επισκευή  της δεξαμενής   γίνεται  καθαίρεση της πλάκας   της  και απομάκρυνση των 

καθαιρεθέντων προϊόντων  αποζημιώνονται από τα άρθρα του τιμολογίου (ΑΣ1 & ΑΣ2). 

2.  Η κατασκευή της νέας πλάκας αποζημιώνεται από τα άρθρα (ΑΣ3,ΑΣ4,ΑΣ5 &ΑΣ6). 

3. την πλάκα της δεξαμενής τοποθετείται καπάκι φρεατίου το οποίο    αποζημιώνονται από τα    

        άρθρο (ΑΣ7). 

4. Σέλος η δεξαμενή μονώνεται εσωτερικά με υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό και εξωτερικά    

     γίνεται επίχρισμα των τοιχίων με τσιμεντοκονία και μαρμαροκονία και αποζημιώνονται από τα 

άρθρα (ΑΣ8,ΑΣ9 &ΑΣ10).  

 

3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

O προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως παρακάτω: 

 

Αξία εργασιών   8.554,73                                                                                    

Απρόβλεπτα 15%              1.283,21 

ύνολο               9.837,94  

Υ.Π.Α. 17%      1.672,45 

Προϋπολογισμός έργου  11.510,39 

                                                            
(Ακολουθεί ςελίδα υπογραφών) 
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(Σελίδα υπογραφών) 

 

 

                                                      

 

 

                                                              Μυτιλήνη    / 4 /2019 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΩΝ & 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΗ ΔΕΤΑ ΛΕΒΟΤ  

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 

 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ  

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΣΗ Σ.Τ 

  Δ.Ε.Τ.Α.ΛΕΒΟΤ 

 

 

 

 

                ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΥΙΝΔΑΝΗ  

               ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

 

 


