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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  74.368,00 € (ΜΕ  ΦΠΑ 24%) 

 Αρ Μελέτης :  36/2016 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η  παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης του οικισμού Ζενίθι  

της Δημοτική Ενότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού. 

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης μήκους 1.100,00μ. περίπου. 

Ο αγωγός θα συνδεθεί σε υπάρχοντα αγωγό της Λ. Μαρκοπούλου στη θέση «Στάση Σπανός».  

Ο νέος αγωγός ύδρευσης θα κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ90 (PE) υψηλής 

πυκνότητας σειράς 100, ονομαστικής αντοχής 16Atm., γιατί είναι ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό, δεν 

διαβρώνεται και αντέχει καλύτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες. 

Η βάση του αγωγού θα βρίσκεται σε βάθος 1,20μ από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να 

προστατεύονται από τα κινητά φορτία και τις μεταβολές της θερμοκρασίας (προστασία από παγετό). 

Το πλάτος του ορύγματος όπου θα τοποθετηθεί ο αγωγός θα είναι 0,70μ. Τα ορύγματα θα 

κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή. 

Οι εκσκαφές θα γίνουν με χρήση μηχανικών μέσων. Στον πυθμένα του ορύγματος θα διαστρωθεί 

αρχικά άμμος πάχους 15 cm. Στη συνέχεια ο αγωγός θα εγκιβωτιστεί μέχρι το εξωράχιο του με 

άμμο. Το πάχος της επικάλυψης με άμμο θα είναι 25cm από το εξωράχιο του αγωγού. Η επίχωση 

των ορυγμάτων γίνεται με θραυστό υλικό λατομείου (3Α ) μέχρι την τελική επιφάνεια διαμόρφωσης. 

Εξαερωτές θα τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία των σωληνώσεων όπου συγκεντρώνεται αέρας 

και μπορεί να προκληθεί στένωση της διατομής. 

Θα τοποθετηθούν Πυροσβεστικά στόμια πυρκαγιάς σε δύο θέσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία. 

Στον προϋπολογισμό συμπεριελήφθησαν εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος σε όλο το 

πλάτος περίπου 10,00μ της οδού Λ. Μαρκοπούλου η οποία είναι ασφαλτοστρωμένη. 

Ο αγωγός θα κατασκευαστεί χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υδροδότηση των ιδιοκτησιών. 

Το παλαιό δίκτυο θα καταργηθεί και θα απομονωθεί. 

Οι συνδέσεις του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο γίνονται ταυτόχρονα και σε συνεννόηση με την 

υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές, αφού πρόκειται για αγωγό που επηρεάζει 

την υδροδότηση οικισμών. 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (περαίωση του συνόλου των εργασιών της παρούσης 

εργολαβίας) ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι, εργασίες 43.500,70 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 7.830,13 €, Απρόβλεπτα 

7.699,62 €, Απολογιστικές εργασίες 799,78 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών εργασιών 143,96 €. 



Συνολικός προϋπολογισμός 59.974,19 € χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24% δηλαδή 14.393,81 € είναι 

74.368,00 € και θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους. 

H διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0081 του προϋπολογισμού 

του έτους 2016 του Δήμου Ωρωπού για το ποσό των 74.400,00 €. 

 

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και τη λοιπή 

ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 

 

 

 
ΩΡΩΠΟΣ      20 / 12 / 2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

  

 
ΩΡΩΠΟΣ        20 / 12 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  
 
 
 
 

ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 


