
TTEEΥΥΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΚΚΘΘΔΔΗΗ  

  

 Η κειέηε "ΔΠΙΚΔΤΔ  ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ  ΥΡΗΗ  2021-2022" αθνξά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ ηωλ αγωγώλ θαη ηωλ παξνρώλ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο. 

(CPV 45231300-8 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αγωγνύο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο). 

 Η απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ ζα γίλεηαη ζηελ πόιε ηεο Καιακάηαο ην πνιύ ζε δηάζηεκα 

ηξηώλ  ωξώλ από ηελ ώξα εηδνπνίεζεο θαη ζηηο πεξηνρέο εθηόο ηεο πόιεο ηεο Καιακάηαο  ζε 

δηάζηεκα έμη ωξώλ.  

Η πιήξεο απνθαηάζηαζε ηωλ Σνκώλ ηωλ ζθακκάηωλ ηωλ δεκηώλ ζα γίλεηαη ην αξγόηεξν 

κέζα ζε ηξεηο εκέξεο από ηελ επηζθεπή ηεο δεκηάο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη κε ηα θαηάιιεια 

κέηξα έρεη δηαζθαιηζηεί πιήξωο ε αζθάιεηα δηεξρνκέλωλ νρεκάηωλ θαη πεδώλ. 

Η αλωηέξω θύξηα κειέηε (ΑΜ 3/2022) δηαρωξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα : α) Σκήκα Α (ΑΜ 

3α/2022) πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00€  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 θαη ζην άξζξν 258 παξ.1 & 

7,  ηνπ Ν. 4412/16  ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κέζω ΔΗΓΗ, θαη β) 

Σκήκα Β (ΑΜ 3β/2022) πξνϋπνινγηζκνύ 440.000,00€ 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 ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16, ε 

δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ.  

 

      Η παξνύζα κειέηε αθνξά ην Σκήκα Β (ΑΜ 3β/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 440.000,00€ 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: 8107/6102 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Καιακάηαο γηα ην έηνο 2022. 
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Μελέτη Έργου: "  ΔΠΙΚΔΤΔ  ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ  
ΥΡΗΗ  2021-2022 (ΣΜΗΜΑ Β) " 

 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 440.000,00€ 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) 
 

 

 



Η κειέηε απηή αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ ηωλ αγωγώλ θαη ηωλ παξνρώλ ηνπ Γήκνπ 

Καιακάηαο. 

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

Ο ζπληάμαο 
 
 

 
 
 
 

Ιωάλλεο Υαηδεγηαλλόπνπινο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 Ο  Γηεπζπληήο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 
 
 
 

Βαζίιεηνο Γηακαληόπνπινο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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