
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 

Έργο  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. 

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Α.Μ.: 14 /2018 
 

Προυπ 
 

525.537,89€ 
( ΧΩΡΙΣ  

Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  
ΥΠΕΣ & ΣΑΤΑ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019 & 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ 

 

 

Χρήση  

 

2018 

 

          Προσοτσάνη 1-6-2018 
          Ακριβές  αντίγραφο  

 

 

CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για 

 αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης) 
ΚΑ: 63/7312.11 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπετε η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της 

Τ.Κ. Χαριτωμένης του Δήμου Προσοτσάνης.  

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:  

 Κοπή με ασφαλτοκόπτη και  εκσκαφή για την δημιουργία ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ύδρευσης σε έδαφος γ/β και βραχώδες, 

  Στρώση έδρασης με άμμο, τοποθέτηση των αγωγών και εγκιβωτισμό τους με άμμο 

λατομείου.  

 Επίχωση ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό αμμοχάλικο 

λατομείου,  

 αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και επιστρώσεων πεζοδρομίων νησίδων κλπ.  

 σύνδεση του κεντρικού αγωγού με τις οικιακές παροχές και κατασκευή 290 φρεατίων 

παροχών.  

 Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί ΡΕ διατομής Φ90, 10 atm, μήκους 531μ.  ΡΕ 

συνολικού μήκους 5.583μ  διατομής Φ63, 10 atm  και αγωγοί ΡΕ διατομής Φ32, 10 atm, 

μήκους 870μ. με  όλες τις συνδεσμολογίες και τα ειδικά τεμάχια προς πλήρη και ασφαλή 

λειτουργία. 

  Κατά μήκος του εσωτερικού αγωγού εγκαθίστανται 1 φρεάτιο πιεζοθραύσεως, 8 φρεάτια 

αερεξαγωγών στα υψηλότερα και 6 φρεάτια καθαρισμού στα χαμηλότερα σημεία του 

εξωτερικού υδραγωγείου. 

  Επίσης θα τοποθετηθούν 17 φρεάτια δικλείδων ελέγχου στα κομβικά σημεία του δικτύου, 

ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να απομονωθεί τμήμα του δικτύου χωρίς να 

χρειαστεί να διακόπτεται η παροχή νερού σε όλο το δίκτυο σε περίπτωση βλάβης.  

 Τέλος θα κατασκευαστούν φρεάτια ιδιωτικής σύνδεσης των σπιτιών με το δίκτυο.  
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Η δαπάνη που απαιτείται είναι 525.537,89 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις 

ΥΠΕΣ και στον Κ.Α: 63/7312.11 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 9-5-2018 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

με βαθμό Α΄  

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 9-5-2018 

 

 

 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών έργων  

T.E. 

με βαθμό Α΄ 

 


