
TTEEΥΥΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΗΗ  

  

 Η μελέηη (ΑΜ 5/2022) «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ 

ΤΔΡΕΤΗ, ΥΡΗΗ 2022-2023» αθορά εργαζίες καηαζκεσής αγωγών ύδρεσζης ζε ενηός 

ζτεδίοσ και ενηός οικιζμού περιοτές ηων ηοπικών και δημοηικών κοινοηήηων ηοσ Δήμοσ ηης 

Καλαμάηας, καθώς και ανηικαηάζηαζη ημημάηων παλαιών ζωλήνων ηοσ δικηύοσ.  

 

Ο προϋπολογιζμός είναι 300.000,00€ μη ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν 

καηαβάλλεηαι ζηον ανάδοτο, αρθ.39α, παρ.4 ηοσ Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000), και η δαπάνη 

θα βαρύνει ηον κωδικό ΚΑ: 81782/6102 ηοσ προϋπολογιζμού ηης Δ.Ε.Τ.Α. Καλαμάηας για ηο 

έηος 2022. 

 

 (CPV: 45232100-3 Επικοσρικά έργα για αγωγούς ύδρεσζης) 

 

Για ηα δίκησα ηης ύδρεσζης έτοσν ζηο μεγαλύηερο ποζοζηό ηοσς σποβληθεί ζηην επιτείρηζη, 

από ηοσς ενδιαθερόμενοσς, ζτεηικές αιηήζεις. 

 

σνολικά οι αγωγοί ποσ πρόκειηαι να καηαζκεσαζηούν είναι 7.000,00 μέηρα από πολσαιθσλένιο 

(ΡΕ) 3^ γενιάς διαμέηρων από Φ63 έως Φ280 και ζσγκεκριμένα έτοσμε:  

1. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ63 / ΡΝ 10 atm μήκοσς 1.170 μέηρων 

2. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ75 / ΡΝ 10 atm μήκοσς 685 μέηρων 

3. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ90 / ΡΝ 10 atm μήκοσς 2.500 μέηρων 

4. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ160 / ΡΝ 10 atm μήκοσς 20 μέηρων 

5. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ200 / ΡΝ 10 atm μήκοσς 10 μέηρων 

6. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ225 / ΡΝ 10 atm μήκοσς 10 μέηρων 

7. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ250 / ΡΝ 10 atm μήκοσς 10 μέηρων 

8. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ280 / ΡΝ 10 atm μήκοσς 10 μέηρων 

9. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ63 / ΡΝ 16 atm μήκοσς 1.800 μέηρων 

10. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ75 / ΡΝ 16 atm μήκοσς 100 μέηρων 

11. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ90 / ΡΝ 16 atm μήκοσς 175 μέηρων 

12. Αγωγοί ύδρεσζης διαμέηροσ Φ110 / ΡΝ 16 atm μήκοσς 510 μέηρων 

Θα εκηελεζθούν εργαζίες εκζκαθής ορσγμάηων με καηάλληλα μητανήμαηα και ζηα ζημεία ποσ 

ασηό είναι αδύναηο με ηα τέρια. Μέζα ζηα ορύγμαηα θα ηοποθεηηθούν καηάλληλα οι ζωλήνες 

(ΡΕ) εγκιβωηιζμένοι ζε άμμο, θα γίνει η απαιηούμενη ζσγκόλληζη ηοσς (και η ζσνδεζμολογία με 

ηα απαιηούμενα ειδικά ηεμάτια), θα ηοποθεηηθεί ηο πλαζηικό πλέγμα προζηαζίας και θα 

πραγμαηοποιηθούν οι απαιηούμενες δοκιμές. Θα ηοποθεηηθούν οι απαιηούμενες ζσζκεσές 

δικηύοσ και θα γίνοσν όλες οι αναγκαίες ζσνδέζεις ηοσ δικηύοσ με ηο σπάρτον. Επίζης 

ζσμπεριλαμβάνονηαι και οι μεηαθορές ηων παροτών ύδρεσζης από ηα παλαιά ζηα νέα δίκησα 

και όλες οι ζσνδεζμολογίες για ηην ζωζηή λειηοσργία ηων νέων δικηύων. 

ηην ζσνέτεια θα γίνει επανεπίτωζη ηοσ ορύγμαηος με σλικά Π.Σ.Π. 0150 ζύμθωνα με ηο 

ανηίζηοιτο ζτέδιο διαηομών. 

Σέλος θα γίνει η απαιηούμενη αποκαηάζηαζη ηων οδοζηρωμάηων ώζηε ασηά να επανέλθοσν 

ζηην προηγούμενη καηάζηαζη. 

  
  

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΥΥ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΗΗ  ΗΗ   

ΤΤ ΔΔ ΡΡ ΕΕ ΤΤ  ΗΗ    ––   ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΕΕ ΣΣ ΕΕ ΤΤ  ΗΗ    

ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΑΑ    

ΣΣ ΕΕ ΥΥ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΤΤ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ  ΙΙΑΑ   
 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΤ: "  ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΣΑΕΙ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ, 
ΥΡΗΗ 2022-2023 " 

 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 300.000,00€ μη ζσμπεριλαμβανομένοσ 
Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καηαβάλλεηαι ζηον ανάδοτο, 
αρθ.39α, παρ.4 ηοσ Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000) 
 

 

 




