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ΕΡΓΟ: 

ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΗ Ε ΠΕΡΙΟΥΕ ΕΚΣΟ ΥΕΔΙΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  175.000,00 €, μη ζυμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καηαβάλλεηαι ζηον ανάδοχο, αρθ.39α, παρ.4 ηου 

Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000) 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η μελζτθ (ΑΜ 9/2022) “ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΗ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΚΣΟ ΧΕΔΙΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ”,  αφορά εργαςίεσ καταςκευισ αγωγών φδρευςθσ ςε εκτόσ ςχεδίου και 

εκτόσ οικιςμοφ περιοχζσ των τοπικών και δθμοτικών κοινοτιτων του Διμου 

Καλαμάτασ. 

Για τα δίκτυα τθσ φδρευςθσ ζχουν υποβλθκεί ςτθν επιχείρθςθ από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ ςχετικζσ αιτιςεισ. 

υνολικά οι αγωγοί που πρόκειται να καταςκευαςτοφν είναι 5.600 μζτρα από 

πολυαικυλζνιο (PE) 3θσ γενιάσ διαμζτρων από Φ63 ζωσ Φ90 και ςυγκεκριμζνα 

ζχουμε: 

 Αγωγοφσ φδρευςθσ διαμζτρου Φ63 / PN 10atm μικουσ 280 μζτρων 

 Αγωγοφσ φδρευςθσ διαμζτρου Φ75 / PN 10atm μικουσ 1.505 μζτρων 

 Αγωγοφσ φδρευςθσ διαμζτρου Φ90 / PN 10atm μικουσ 1.160 μζτρων 

 Αγωγοφσ φδρευςθσ διαμζτρου Φ75 / PN 16atm μικουσ 2.655 μζτρων 

Θα εκτελεςτοφν εργαςίεσ εκςκαφισ ορυγμάτων με κατάλλθλα μθχανιματα και ςτα 

ςθμεία που αυτό είναι αδφνατο με τα χζρια. Μζςα ςτα ορφγματα κα τοποκετθκοφν 

κατάλλθλα οι ςωλινεσ (PE) εγκιβωτιςμζνοι ςε άμμο, κα γίνει θ απαιτοφμενθ 

ςυγκόλλθςθ τουσ (και θ ςυνδεςμολογία με τα απαιτοφμενα ειδικά τεμάχια), κα 

τοποκετθκεί το πλαςτικό πλζγμα προςταςίασ και κα πραγματοποιθκοφν οι 

απαιτοφμενεσ δοκιμζσ. Θα τοποκετθκοφν οι απαιτοφμενεσ ςυςκευζσ δικτφου και κα 

γίνουν όλεσ οι αναγκαίεσ ςυνδζςεισ του δικτφου με το υπάρχον. Επίςθσ 

ςυμπεριλαμβάνονται και οι μεταφορζσ των υπαρχουςών παροχών φδρευςθσ από 

τθν παλαιά κζςθ ςτα νζα δίκτυα και όλεσ οι ςυνδεςμολογίεσ για τθ ςωςτι 

λειτουργία των νζων δικτφων. 

τθ ςυνζχεια κα γίνει επανεπίχωςθ του ορφγματοσ με υλικά Π.Σ.Π. 0150 ςφμφωνα 

με το αντίςτοιχο ςχζδιο διατομών. 

Σζλοσ κα γίνει θ απαιτοφμενθ αποκατάςταςθ των οδοςτρωμάτων ώςτε αυτά μα 

επανζλκουν ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ. 

Η προμικεια των ςωλινων και όλων των λοιπών υλικών και εξαρτθμάτων που 

απαιτοφνται κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο. 
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Για τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ του ζργου ελιφκθ το περιγραφικό τιμολόγιο 

υδραυλικών ζργων – αναπροςαρμογι 5/2017 του Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου είναι 175.000,00€ και κα καλυφκεί από πόρουσ του 

Διμου Καλαμάτασ ςφμφωνα με Προγραμματικι φμβαςθ. Ο Φ.Π.Α βάςθ του 

κώδικα Φ.Π.Α (Ν.2859/2000, αρκ.39α, παρ.4) δε κα καταβλθκεί ςτον ανάδοχο-

εργολιπτθ (δε επιβάλλεται Φ.Π.Α επί των εκδιδόμενων τιμολογίων του αναδόχου). 

CPV 45231300-8 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για αγωγοφσ φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ. 

Για τα υλικά κα εφαρμοςκοφν οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ. 

Περιςςότερεσ οδθγίεσ και λεπτομζρειεσ κα παρζχονται από τον επιβλζποντα επί 

τόπου του ζργου. Σα πλεονάηοντα υλικά εκςκαφών και κακαιρζςεων κα 

μεταφζρονται ςε αδειοδοτθμζνο χώρο και κα πλθρώνονται απολογιςτικά. 

Επιςυνάπτεται πίνακασ ςτον οποίο φαίνονται ακριβώσ οι περιοχζσ εκτζλεςθσ του 

ζργου.  

Πίνακασ Επεμβάςεων 

 

1. Δ.Ε ΒΕΡΓΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΤΡΓΟ) PEΦ75/16Atm L=1.350μ. 

2. Δ.Ε ΒΕΡΓΑ (Οδόσ ΜΠΟΤΚΛΙ) PEΦ75/16Atm L=215μ. 

3. 
Δ.Ε ΚΑΛΑΜΑΣΑ (Οικ. ΦΙΛΟΘΕΗ κζςθ 
"ΜΠΙΛΙΝΕ") 

PEΦ75/16Atm L=840μ. 

4. 
Δ.Ε ΚΑΛΑΜΑΣΑ (Δρόμοσ προσ ΚΟΤΣΑΛΑ-
ΠΕΣΑΛΟ) 

PEΦ63/10Atm L=280μ. 

5. Σ.Κ ΑΠΡΟΧΩΜΑΣΟ (Κάτω από γραμμζσ Ο..Ε) PEΦ75/10Atm L=355μ. 

6. Δ.Ε ΚΑΛΑΜΑΣΑ (Οικ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ) PEΦ75/10Atm L=300μ. 

7. 
Δρόμοσ προσ Οικ. "ΚΑΛΛΙΘΕΑ" (Δυτικά 
τρατοπζδου) 

PEΦ75/10Atm L=360μ. 

8. Δ.Ε ΚΑΛΑΜΑΣΑ (Δίπλα από ρζμα "ΚΕΡΕΖΕΝΙΑ") PEΦ90/10Atm L=670μ. 

9. Δ.Ε ΚΑΛΑΜΑΣΑ (Πάροδοσ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ) PEΦ75/10Atm L=220μ. 

10.1 Σ.Κ ΑΝΣΙΚΑΛΑΜΟΤ (παράδρομοσ νότια Ο..Ε-
ΖΤΓΟΤΡΗ) 

PEΦ90/10Atm L=125μ. 




