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ΔΡΓΟ: «ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΛΔΗΦΤΓΡΗΑ - 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 
ΤΓΡΔΤΖ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ» 
 

 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 
ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ:Μ22/2019 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 59.976,69 € 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΤΠΔ: ΑΔ 055 ζε βΪρος 
ηφν πιζηώζεφν ηοσ Ϋργοσ: 2001Δ05500002 
«Δπιτοράγηζη ηφν ΟΣΑ για εκηΫλεζη εργαζιών 
από ηοσς ΟΣΑ ηης τώρας για ηην ανηιμεηώπιζη 
ηοσ θαινομΫνοσ ηης λειυσδρέας – ΚΧΓΗΚΟ 
ΓΔΤΑΚ: 11.02.01.05 
 

 

 

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 
 
α. κοπός ηοσ Ϋργοσ 

ηα πιαίζηα ηοσ έργοσ πρόθεηηαη λα πραγκαηοποηεζούλ επεέγοσζες εργαζέες γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηες 

ιεηυσδρίας κε ηελ αληηθαηάζηαζε αγφγώλ ζσλοιηθού κήθοσς 550 κέηρφλ κε ζφιελώζεης ποισαηζσιελίοσ 

ΡΕ 100 (κε ειάτηζηε απαηηούκελε αληοτή ΜRS10 = 10 ΜPa), κε ζσκπαγές ηοίτφκα, θαηά ΕΝ 122012, 

ολοκ. δηακέηροσ DN 200 mm / ΡΝ 16 atm θαη 550 κέηρφλ κε ζφιελώζεης ποισαηζσιελίοσ ΡΕ 100 (κε 

ειάτηζηε απαηηούκελε αληοτή ΜRS10 = 10 ΜPa), κε ζσκπαγές ηοίτφκα, θαηά ΕΝ 122012, ολοκ. δηακέηροσ 

DN 160 mm / ΡΝ 16 atm. 

 
β. ΘΫζη Ϋργοσ 

Η ζέζε ηοσ έργοσ αθορά ζε εθηός ζτεδίοσ περηοτές ηες Δ.Ε. Χέρζοσ, ηοσ Δήκοσ Κηιθίς, ηες Π.Ε. Κηιθίς, ηες 

Περηθέρεηας Κεληρηθής Μαθεδολίας.  

γ. Περιγραθά θσζικού ανηικειμΫνοσ  

Οη εργαζίες ποσ προβιέπεηαη λα πραγκαηοποηεζούλ είλαη οη αθόιοσζες: 

 Χωμαηοσργικές εργαζίες (εκζκαθή και επαναπλήρωζη τάνδακος σπογείοσ δικηύοσ 

ζωληνώζεων (εκηός καηοικημένων περιοτών) ζε κάθε είδος εδάθη εκηός από βρατώδη), 

 Εγκιβωηιζμός ζωλήνων με άμμο, 

 Ανηικαηάζηαζη 550 μέηρων με ζωληνώζεις πολσαιθσλενίοσ ΡΕ 100 (με ελάτιζηη 

απαιηούμενη ανηοτή ΜRS10 = 10 ΜPa), με ζσμπαγές ηοίτωμα, καηά ΕΝ 122012, ονομ. 

διαμέηροσ DN 200 mm / ΡΝ 16 atm και 550 μέηρων με ζωληνώζεις πολσαιθσλενίοσ ΡΕ 100 

(με ελάτιζηη απαιηούμενη ανηοτή ΜRS10 = 10 ΜPa), με ζσμπαγές ηοίτωμα, καηά ΕΝ 122012, 

ονομ. διαμέηροσ DN 160 mm / ΡΝ 16 atm, 

 Προμήθεια και ηοποθέηηζη ειδικών ηεματίων ελέγτοσ δικηύοσ (δικλείδες DN 200 mm, 

ονομαζηικής πίεζης 16 atm, δικλείδες DN 150 mm, ονομαζηικής πίεζης 16 atm). 
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Όιες οη εργαζίες θαζώς θαη ηα σιηθά ποσ τρεζηκοποηεζούλ ζα είλαη ζύκθφλα κε ηης σπάρτοσζες 

προδηαγραθές ποσ περηιακβάλοληαη ζηελ παρούζα κειέηε θαη  ορίδοληαη από ηο ηζτύοσζα λοκοζεζία θαηά 

ηελ περίοδο θαηαζθεσής ηοσ έργοσ θαη ζα ηερεζούλ όια ηα απαραίηεηα κέηρα αζθαιείας ηοσ έργοσ όπφς  

προβιέποληαη από ηε λοκοζεζία. 

Ο προϋποιογηζκός ηοσ έργοσ αλέρτεηαη ζε 59.976,69 € (τφρίς ηο Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα θαισθζεί κέζφ ηοσ 

προγράκκαηος κε ηίηιο «ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΣΑ ΣΖ ΥΧΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΛΔΗΦΤΓΡΗΑ» (ΑΠ 38750/27-11-2017, ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΔ – 

ΑΓΑ: 6ΔΕΝ465ΥΘ7-ΜΗ5) (Κφδηθός: 11.02.01.05). 

τεηηθό CPV:  45231300-8 (Καηαζθεσαζηηθές εργαζίες γηα αγφγούς ύδρεσζες θαη αποτέηεσζες). 
 

ΚΗΛΚΗ 10/06/2019 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ Γ.Δ.Τ.Α. 

ΚΗΛΚΗ 

 

 

ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

 

ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ 

MSc ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 


