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     Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

    Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Σηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  

E-mail:meletes@deyamyt.gr 

              

 

ΣΙΣΛΟ ΈΡΓΟΤ:      Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην Καλλονή 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:  38/2018 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:     Πόροι ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 10.000.00 € χωρίς τον Υ.Π.Α. 

 

 

 

 1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 

 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

H παρούσα μελέτη με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην Καλλονή» αφορά την ακύρωση 

της δεξαμενής του Πετσοφά κατασκευάζοντας  τμήμα δικτύου ύδρευσης το οποίο ενώνει δύο 

δίκτυα τα οποία ξεκινάνε από την προαναφερθείσα δεξαμενή και υδροδοτούνε την περιοχή της " 

Αγίας Σριάδας" .Η υδροδότηση της παραπάνω περιοχής θα γίνεται από την δεξαμενή  της ΔΕ 

Καλλονής  ώστε να μπορέσει να ομαλοποιηθεί η υδροδότηση της. 

Διότι στην δεξαμενή του Πετσοφά έχουν παρατηρηθεί αρκετές διαρροές οι οποίες έχουν σαν 

αποτέλεσμα τις συχνές διακοπές υδροδότησης.  

 

2. ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

Περιοχή του έργου είναι η  περιοχή του Πετσοφά  της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής. 

 

3. ΣΡΟΠΟ & ΤΝΘΗΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

3.1.-Οι εργασίες του έργου ομαδοποιούνται σε δυο ενότητες με τα ανάλογα ποσά : 

1η Ενότητα: ΦΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΑΛΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ σε 1.633,23€ 

2η Ενότητα: ΩΛΗΝΩΕΙ - ΔΙΚΣΤΑ σε 1.792,50€. 

 το έργο περιλαμβάνονται απολογιστικές εργασίες ύψους 6.060,41€, οι οποίες αφορούν 

διερευνητικές τομές και συνδέσεις του νέου δικτύου με το υφιστάμενο, διότι δε μπορούν εκ των 

προτέρων να περιγραφούν και να προϋπολογιστούν οι εργασίες που πιθανόν να προκύψουν. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν  μέσα σε αγροκτήματα και αγροτικές οδους, στα οποία  

περνάνε οι οδεύσεις των δικτύων. υγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν  μεταξύ των  

συντεταγμένων (690834.6813 , 4345998.1714) -  (690875.4175, 4345969.8819) - (690863.5375 , 

4346055.8056). 

 

3.2.- Οι εργασίες της 1ης ενότητας αφορούν την εκσκαφή και για την κατασκευή του αγωγού και 

αποζημιώνεται από τα άρθρα ΑΣ1 έως ΑΣ2, τις  εργασίες  κατασκευής φρεατίων ύδρευσης τα 

οποία αποζημιώνονται από τα άρθρα ΑΣ5, ΑΣ6, ΑΣ7,ΑΣ8 και ΑΣ9  . 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση γίνεται περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, 

τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης με την τοπική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι συνεννοήσεις 

με την τροχαία για ρύθμιση της κυκλοφορίας, η περίφραξη των τομών 

. 

3.3- Οι εργασίες της 2ης ενότητας περιλαμβάνουν  την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης οι οποίες 

είναι πολυαιθυλενίου  PE 100 τρίτης γενιάς ονομαστικής διαμέτρου DN110 και DN63  16atm και 

δικλείδων αντίστοιχα   τα οποία υλικά  αποζημιώνονται  από τα άρθρα ΑΣ10 ,ΑΣ11, ΑΣ13 και ΑΣ14 

Οι δε συνδέσεις των υφιστάμενων αγωγών με τους νέους αποζημιώνονται από το άρθρο ΑΣ12. 
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4.ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Η μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:1.Σεχνική Έκθεση, 2.Σιμολόγιο Μελέτης, , 

3.υγγραφή Τποχρεώσεων, 4. Προϋπολογισμός, 5.Σεχνικές Προδιαγραφές, 6. Ανάλυση Σιμών, 

7.Προμέτρηση , 8.χέδιο Ασφαλείας & Τγείας & 9. Υάκελος Ασφαλείας & Τγείας  

 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ  

 

 

Αξία εργασιών                   3.425,73ευρώ 

Απρόβλεπτα (15%)                               513,86 

Άθροισμα 

Απολογιστικές εργασίες 

Άθροισμα                                        

  3.939,59 

  6.060,41 

10.000,00 

Υ.Π.Α (17%)                                       1.700,00 

Γενικό ύνολο                                   11.700,00 ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ΜΤΣΙΛΗΝΗ  ΙΟΤΝΙΟ   2018 

 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  

ΜΕΛΕΣΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ  

ΣΗ ΔΕΤΑΛ   

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

 

 

 

 

Ο 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ ΣΗ  

Δ.Ε.Τ.Α.ΛΕΒΟΤ 

 

 

ΥΙΝΔΑΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε          

  
  

         

 


