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ΣΕΤΦΟ 1 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 

 

1.  ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα μελέτη έργου, υπό τον τίτλο «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στο τρατιωτικό Πρατήριο » 

αφορά την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την επέκταση του αγωγού ύδρευσης και 

παροχών υδροληψίας καθώς  και τη σύνδεση του με το υφιστάμενο δίκτυο. 

 

Σο έργο που προτείνεται: 

 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης, συνολικού μήκους 150,00 μμ από σωλήνα πολυαιθυλενίου PE 

100, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίεσης PN 16ατμ.  

 

Ο αγωγός κατασκευάζεται σε όρυγμα περίπου 150,00 μ, με πλάτος ορύγματος 0,60 μ & μέσο βάθος 

1,00 μ. σε χωματόδρομο εντός του παλαιού στρατοπέδου και νυν τρατιωτικό Πρατήριο . Παράλληλα 

θα κατασκευαστούν ιδιωτικές παροχές σύνδεσης από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης μέχρι το 

φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ή τον υδρομετρητή.  

 

 

 

2. ΣΡΟΠΟ & ΤΝΘΗΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Οι αγωγοί κατασκευάζονται επί των οδεύσεων που φαίνονται στα  σχέδια Οριζοντιογραφιών  σχ. 1α,  

του έργου. Η Οριζοντιογραφία 1α αφορά την κατασκευή αγωγού ύδρευσης στη περιοχή εντός του 

παλαιού στρατοπέδου και νυν τρατιωτικό Πρατήριο. Η οριζοντιογραφική του θέση επί της οδού 

γίνεται με βάση τα στοιχεία που θα συλλέξει ο ανάδοχος του έργου μετά την υπογραφή της 

σύμβασης και πριν την έναρξη της κατασκευής των έργων κατά την εκτέλεση των προκαταρκτικών 

εργασιών και αυτές έχουν σχέση με την ύπαρξη και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς επίσης και με 

διερευνητικές τομές σε σημεία της όδευσης τοποθέτησης των αγωγών, όπου δεν είναι δυνατός με τα 

διαθέσιμα στοιχεία ο ακριβής εντοπισμός των θέσεων των υφισταμένων δικτύων. 

 

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

εργασιών και είναι οι ακόλουθες: 
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 Επικοινωνία με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές 

για ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των 

εργασιών. 

 Εξακρίβωση της φύσης των συναντώμενων αγωγών και αποτύπωση τους, στις πινακίδες 

οριζοντιογραφίας του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη. 

 Εξακρίβωση εάν το δίκτυο είναι σε λειτουργία. 

 Πρόταση στην Τπηρεσία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την 

διατήρηση ή τη μετατόπιση του. 

 ύνταξη του φακέλου για την άδεια τομής οδοστρώματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν 

αυτό απαιτείται. 

 

Οι αγωγοί τοποθετούνται σε σκάμματα, με διαστάσεις που ορίζονται στο σχέδιο 2  «Συπική διατομή 

σκάμματος». Η αποζημίωση της εκσκαφής γίνεται με τα συμβατικά άρθρα (ΑΣ 1) & (ΑΣ 2). 

 

Η επανεπίχωση ορυγμάτων είτε ως προς την έδραση και τον εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο 

προέλευσης λατομείου, είτε ως προς την επίχωση των διανοιχθέντων ορυγμάτων διέπονται και 

αποζημιώνονται από τα συμβατικά άρθρα ΑΣ(4) & ΑΣ(5) σε συνδυασμό με την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 

«Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Οι καθαιρέσεις των οδοστρωμάτων στη ζώνη 

σύνδεσης με τους υφιστάμενους και σε λειτουργία αγωγούς, αποζημιώνονται με το συμβατικό 

άρθρο (ΑΣ3) ως ορίζεται στο άρθρο αυτό. 

 

Σα κομβολόγια για την τοποθέτηση των δικλείδων εντός φρεατίων διαστάσεων εξ.[1,60(L) x 1,40(b)x 

1,50(h)] & εσωτ. [1,20(L) x 1,00(b)x 1,10(h)] με πάχος πλάκας δαπέδου d=0,20, πάχος τοιχίων  d=0,20 

& πάχος πλάκας οροφής d=0,20.  

 

Σο σκυρόδεμα της κατασκευής  των φρεατίων κατηγορίας C16/20, οι ξυλότυποι και ο σιδηρούς 

οπλισμός κατασκευάζονται και αποζημιώνονται με τα συμβατικά άρθρα AT(6), AT(7) & AT(8) σε 

συνδυασμό με τις ΕΣΕΠ 01-02-01-00, 01-01-01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-00, 

01-01-07-00, 01-03-00-00 & 01-04-00-00. Οι δικλείδες των κομβολογίων ως προς την προμήθεια & την 

τοποθέτηση τους αποζημιώνονται ανάλογα με την διάμετρο τους με το συμβατικό άρθρο ΑΣ(11) σε 

συνδυασμό με την ΕΣΕΠ 08-06-07-02. 

 

Σα καλύμματα των φρεατίων θα είναι διαστάσεων 1,00 x 1,00 (μ) κατ΄ ελάχιστο κατηγορίας (ομάδας) 

D400 του πρότυπου ΕΛΟΣ ΕΝ 124. Με ειδική γραπτή εντολή της υπηρεσίας, είναι δυνατό να 

χρησιμοποιούνται καλύμματα της κατηγορίας E600. Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται ρητά, η χρήση 

καλυμμάτων μικρότερης κατηγορίας αντοχής από αυτή των D400. Η σήμανση των καλυμμάτων των 

πλαισίων τους, θα είναι ανάλογη της σήμανσης που αναφέρεται στην ΕΣΕΠ 08-07-01-04. Σα 

καλύμματα των φρεατίων κομβολογίων ως προς την προμήθεια & την τοποθέτηση τους 

αποζημιώνονται ανάλογα με την διάμετρο τους με το συμβατικό άρθρο ΑΣ(9). 

 

Οι σωληνώσεις πιέσεως θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου 

DN 63mm/oνομ. πίεσης PN 16atm. Οι σωληνώσεις πιέσεως του αγωγού  ως προς την προμήθεια & 

την τοποθέτηση τους αποζημιώνονται ανάλογα με την διάμετρο τους με το συμβατικό άρθρο ΑΣ(10). 

Οι κατασκευή παροχών  ύδρευσης μίας σύνδεσης, ως προς την προμήθεια των υλικών  & την 

τοποθέτηση τους αποζημιώνεται με τα συμβατικά άρθρα ΑΣ(12) & ΑΣ (13).  

 

Σέλος η διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, 

επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου αγωγού  

ως προς την προμήθεια & την τοποθέτηση τους αποζημιώνονται ανάλογα με το συμβατικό άρθρο 

ΑΣ(14). 

 
 

3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

O προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως παρακάτω: 

 

Αξία εργασιών   3.561,90                                                                                    
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Απρόβλεπτα 15%      534,29 

ύνολο               4.096,19  

Υ.Π.Α. 17%      696,35 

     Προϋπολογισμός έργου  4.792,54 

                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                     Μυτιλήνη    /  9 /2018 

 

 

 

 

              
Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  

ΜΕΛΕΣΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

ΣΗ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ            

 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

Ο 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΤ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.ΛΕΒΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

                    ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΥΙΝΔΑΝΗ  

                   ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

                        

 

 

 


