
TTEEΥΥΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΚΚΘΘΔΔΗΗ  

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ θαηαζθεπή  παξνρώλ ύδξεπζεο πνπ ζα δεηήζνπλ από δεκόηεο ηεο 

Καιακάηαο ζε δηάζηεκα δύν εηώλ.  

(CPV 45232100-3 Δπηθνπξηθά έξγα γηα αγωγνύο ύδξεπζεο). 

Η αλωηέξω θύξηα κειέηε (ΑΜ 2/2022) δηαρωξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα : α) Σκήκα Α (ΑΜ 2α/2022) 

πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00€  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (ν Φ.Π.Α δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

αλάδνρν, αξζ.39α, παξ.4 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000), όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 236 παξ.10 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα αθνινπζεζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη β) Σκήκα Β (ΑΜ 2β/2022) πξνϋπνινγηζκνύ 120.000,00€ 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (ν Φ.Π.Α δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν, αξζ.39α, παξ.4 ηνπ 

Κώδηθα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000), όπνπ ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ.  

 

      Η παξνύζα κειέηε αθνξά ην Σκήκα Β (ΑΜ 2α/2022) κε ηα θάηωζη ζηνηρεία : 

 

ΣΜΗΜΑ Β 

 

Σν Σκήκα Β ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2 ηνπ Ν. 

4412/16 θαη ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ κέζω ΔΗΓΗ. Ο 

πξνϋπνινγηζκόο είλαη 120.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (ν Φ.Π.Α δελ θαηαβάιιεηαη 

ζηνλ αλάδνρν, αξζ.39α, παξ.4 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000), θαη ε δαπάλε ζα βαξύλεη 

ηνλ θωδηθό ΚΑ: 81191/6102 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Καιακάηαο γηα ην έηνο 2022. 

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ θαηαζθεπή  παξνρώλ ύδξεπζεο. Οη παξνρέο πνπ πξόθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζηνύλ είλαη: 

48 απιέο παξνρέο παιαηνύ ηύπνπ κε Φ22 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 

230 παξνρέο   λέαο ηερλνινγίαο κε  Φ32 πνπ ζα εμππεξεηνύλ από δύν έωο έμη πδξόκεηξα 

22 παξνρέο   λέαο ηερλνινγίαο κε  Φ63 πνπ ζα εμππεξεηνύλ πάλω από  έμη πδξόκεηξα 

2 παξνρή λέαο ηερλνινγίαο κε Φ90 γηα ηελ ηνπνζέηεζε πδξνκέηξνπ  3’’ 

Οη παξνρέο   λέαο ηερλνινγίαο  ζα είλαη ζύκθωλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη 

ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ  θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ πόιε ηεο Καιακάηαο . 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηωλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ ηηκώλ ηωλ άξζξωλ    

βαζίδνληαη ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο δηαθόξωλ πξνκεζεπηώλ. 
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Μελέτη Έργου: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΝΓΔΔΩΝ ΜΔ ΣΟ 
ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ - ΥΡΗΗ  2021-2022 
(ΣΜΗΜΑ Β)" 

 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 120.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α (ν Φ.Π.Α δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν, 
αξζ.39α, παξ.4 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000) 
 

 

 



Όια ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα θαηαζθεπήο ηωλ παξνρώλ ζα είλαη νξεηράιθηλα εθηόο αλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Η ζέζε ηνπ αγωγνύ ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑΚ ζα ππνδεηθλύεηαη από ηνλ επηβιέπνληα. Η εύξεζε ηνπ 

αγωγνύ ζε απόζηαζε +/- έλα κέηξν νξηδνληηνγξαθηθά από ηελ ππνδεηρζείζα ζέζε δελ 

δεκηνπξγεί πξόζζεηεο απαηηήζεηο απνδεκίωζεο από ηνλ εξγνιάβν.  

Σνλίδεηαη όηη ηα πδξόκεηξα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ  ζα ηα πξνκεζεύζεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. ζηνλ αλάδνρν 

γηα ηνπνζέηεζε.  

Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο Β είλαη είναι εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ θαηαζθεπή ηεο παξνρήο ζε δηάζηεκα ηξηώλ εκεξώλ 

από ηελ εκέξα πνπ ζα ιάβεη ζρεηηθή εληνιή θαη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο  πεξηνρήο 

επέκβαζεο εληόο κηαο εβδνκάδνο. 

 

 

 

 

Καιακάηα ...... - ...... -  2022  Καιακάηα   …...-……. - 2022 

  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ζπληάμαο 
 
 
 

 
 

 
Ιωάλλεο Υαηδεγηαλλόπνπινο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 Ο  Γηεπζπληήο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
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