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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η μελζτθ (ΑΜ 8/2022) «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΚΣΟ ΧΕΔΙΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ», αφορά εργαςίεσ καταςκευισ αγωγών αποχζτευςθσ 

ακακάρτων ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ τθσ πόλεωσ τθσ Καλαμάτασ προσ 

εξυπθρζτθςθ των κατοίκων των περιοχών αυτών. 

Για τα δίκτυα αυτά ζχουν υποβλθκεί ςτθν επιχείρθςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ 

ςχετικζσ αιτιςεισ. 

Οι ςωλινεσ των αγωγών του δικτφου κα είναι από PVC ςειράσ 41 ονομαςτικισ 

διαμζτρου Φ200 για τουσ αγωγοφσ βαρφτθτασ και PE Φ75/10Atm για τουσ 

κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ. Σο ςυνολικό μικοσ του δικτφου  προβλζπεται 3.050μ. με 

τα αντίςτοιχα φρεάτια. Επίςθσ πρόκειται να καταςκευαςκεί ζνα μικρό 

αντλιοςτάςιο. 

Οι αγωγοί κα τοποκετθκοφν επί του καταςτρώματοσ των δρόμων. Σο πλάτοσ του 

ςκάμματοσ κα είναι ςφμφωνα με τα ςχζδια των τυπικών διατομών (0,70μ. ζωσ 

1,00μ.). 

Οι προβλεπόμενεσ προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ είναι: 

 Εκςκαφζσ 

 ωλθνώςεισ 

 Επιχώςεισ 

 Αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων 

Οι ςωλθνώςεισ κα εγκιβωτιςτοφν με άμμο ενώ τα ςκάμματα κα επιχωκοφν με τα 

κατάλλθλα υλικά εκςκαφισ και υλικό Π.Σ.Π.0150 (3Α). 

Οι τομζσ των οδοςτρωμάτων κα γίνουν με αςφαλτοκόπτθ και θ αποκατάςταςθ των 

οδοςτρωμάτων κα γίνει με αςφαλτόμιγμα πάχουσ 10 εκατοςτών ι με ςκυρόδεμα 

πάχουσ 15 εκατοςτών. Η διάκεςθ των προϊόντων  εκςκαφισ, κακαίρεςθσ και 

αποξιλωςθσ κα γίνεται ςε αδειοδοτθμζνουσ χώρουσ και κα πλθρωκοφν 

απολογιςτικά. 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου είναι 275.000,00€ και κα καλυφκεί από πόρουσ του 

Διμου Καλαμάτασ ςφμφωνα με τθν Προγραμματικι φμβαςθ. Ο Φ.Π.Α βάςθ του 
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ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ 
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 275.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται ςτον ανάδοχο, 
αρκ.39α, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000) 
 

  




