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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΥΑΚ) 
 

 
 
 
 

 
 

ΕΡΓΟ: 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ ΦΑΣΗ 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :3.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
 
 
  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΚ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας, (ΔΕΥΑΚ) διαθέτει 

υδραυλική μελέτη για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», που έχει συντάξει το γραφείο μελετών υδραυλικών 

έργων, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσδιορισμός με την 

σύνταξη των σχετικών υδραυλικών υπολογισμών των κύριων σωληνώσεων και του 

δικτύου διανομής του εσωτερικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και των 

αγωγών που έχουν κατασκευαστεί από σωλήνες PVC και αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 

που βρίσκονται διάσπαρτα στο δίκτυο. 

Το έργο της Αντικατάστασης του Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα 

Καλαμάτας - Γ’ Φάση,  αφορά την αντικατάσταση παλαιών αγωγών από PVC που 

παρουσιάζουν συχνές βλάβες, και τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών 

σωλήνων, στο κέντρο της Πόλης. Οι ακριβείς θέσεις των προς αντικατάσταση 

αγωγών σημειώνονται στα σχέδια των οριζοντιογραφιών. 

Επίσης στο έργο συμπεριλαμβάνονται και οι μεταφορές των παροχών ύδρευσης 

από τα παλαιά στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία 

των νέων δικτύων.  

Οι προτεινόμενοι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου 10 atm και 16 atm.  

Τα συνολικά μήκη ανά διατομή και κατηγορία πίεσης των προτεινόμενων αγωγών 

είναι τα εξής:  

1. ΡΕ Φ90/10 atm/ 18.650 μ.  

2. ΡΕ Φ160/10 atm/ 5.575 μ.  

3. ΡΕ Φ160/16 atm/ 1.170 μ.  

4. ΡE Φ355/10 atm/ 1.092 μ.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ ΦΑΣΗ 
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Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επί του καταστρώματος των δρόμων ή επί των 

πεζοδρομίων σε βάθος περίπου 1,00 και 1,20 μέτρων ανάλογα με τη διατομή. Το 

πλάτος του σκάμματος θα είναι 60 εκατοστά ή 75 εκατοστά.  

Οι προβλεπόμενες προς εκτέλεση εργασίες είναι :  

− Εκσκαφές  

− Σωληνώσεις και τοποθέτηση εξαρτημάτων  

− Επιχώσεις 

− Ενώσεις αγωγών με το υπάρχον εν λειτουργία δίκτυο  

− Αποκατάσταση οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων  

− Αντικατάσταση παροχών.  
 
Οι σωληνώσεις θα εγκιβωτιστούν με άμμο ενώ τα σκάμματα θα επιχωθούν με υλικό 
Π.Τ.Π.0150(3Α). Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει με ασφαλτόμιγμα πάχους 
10 εκ. ή σκυρόδεμα πάχους 15 εκ. ή πλακών πεζοδρομίου. 
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