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ΣΕΦΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ  

  

Με την παρούςα μελϋτη θα γύνει Ανϊπλαςη του δημοτικού δρόμου που οδηγεύ από την πλατεύα τησ 
Παλιϊσ Γεώτρηςησ ϋωσ το Γυμνϊςιο, ςτον οικιςμό Σζερμιϊδων  τησ Σ.Κ. Σζερμιϊδων.  
Επειδό η πύςτωςη δεν επαρκεύ, δεν θα γύνει ανϊπλαςη του δρόμου από Αγ. Νικόλαο ϋωσ Αγ. Φαρϊλαμπο.  
Σο μόκοσ του δρόμου εύναι 110,00μ και μϋςο πλϊτοσ 4,00μ περύπου. 
Οι εργαςύεσ που απαιτούνται να γύνουν για την ανϊπλαςη του ςυγκεκριμϋνου δρόμου γενικϊ εύναι: 

1. Καταςκευό δικτύου αποχϋτευςησ λυμϊτων, το οπούο θα εύναι τυφλό. 
2. Σοποθϋτηςη φωτιςτικών ιςτών και ςωμϊτων ςε όλο τον δρόμο.  
3. Καθαύρεςη αόπλου ςκυροδϋματοσ - τρώςιμο του οδοςτρώματοσ με κυβόλιθουσ τςιμϋντου 

ϊμμου.  
 
Αναλυτικϊ θα γύνουν οι παρακϊτω εργαςύεσ 
 
Α. Καταςκευή δικτύου αποχέτευςησ λυμάτων, το οποίο θα είναι τυφλό. 
Θα καταςκευαςτεύ δύκτυο αποχϋτευςησ λυμϊτων που θα εύναι τυφλό, επειδό ο οικιςμόσ Σζερμιϊδων 
ςτερεύται αποχϋτευςησ λυμϊτων και δεν θα ςυνδεθεύ κανϋνα κτύςμα ςε αυτό.  
Σο δύκτυο θα ϋχει μόκοσ 98 μϋτρα. 
Θα γύνει εκςκαφό τϊφρου διαςτϊςεων 0,90μ βϊθοσ και πλϊτοσ 0,40μ  ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ. 
Μϋςα ςτην τϊφρο θα τοποθετηθεύ πλαςτικό ςωλόνα δομημϋνου τοιχώματοσ, με λεύα εςωτερικό και 
αυλακωτό εξωτερικό επιφϊνεια κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 134476-3 Συποπούηςη, ονομαςτικόσ διαμϋτρου  (DN) 
κατϊ την εξωτερικό διϊμετρο [DN/ΟD] Δύκτυα με ςωλόνεσ SN8, DN/ΟD 200 mm. 
Καταςκευό παροχών ςύνδεςησ με το δύκτυο ςε όλεσ τισ οικύεσ, ςύνολο 18.  
Η ςωλόνα ςύνδεςησ τησ παροχόσ θα εύναι από πλαςτικούσ ςωλόνεσ δομημϋνου τοιχώματοσ, με λεύα 
εςωτερικό και αυλακωτό (corrugated) εξωτερικό επιφϊνεια κατϊ Συποπούηςη ονομαςτικόσ διαμϋτρου 
ςωλόνων (DN) κατϊ την εξωτερικό διϊμετρο [DN/ΟD]Δύκτυα με ςωλόνεσ SN8, DN/OD 160 mm. 
Ολεσ οι ςωλόνεσ τησ αποχϋτευςησ λυμϊτων (κεντρικό δύκτυο και παροχϋσ) θα εγκυβωτιςτούν με 
διαβαθμιςμϋνο αμμοχϊλικο λατομεύου καθώσ επύςησ με το ύδιο υλικό θα γύνουν όλεσ οι επιχώςεισ των 
τϊφρων. 
Θα τοποθετηθούν 8 προκαταςκευαςμϋνα κυκλικϊ φρεϊτια επύςκεψησ αγωγών ακαθϊρτων εντόσ 
κατοικημϋνων περιοχών φρεϊτιο εςωτ.διαμϋτρου 1, 20 m, με τα αντύςτοιχα καλύματα τουσ. 
 
Β. Σοποθέτηςη φωτιςτικών ιςτών και ςωμάτων ςε όλο τον δρόμο.  
Θα γύνει ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη ςε όλο το μόκοσ του δρόμου και θα τοποθετηθούν 4 φωτιςτικϊ 
ςώματα μονόφωτα με τον ιςτό και την βϊςη του ςιδηροιςτού και 4 επύτοιχα.  
Θα τοποθετηθούν όλα τα καλώδια και γειώςεισ που απαιτούνται και η εγκατϊςταςη θα ςυνδεθεύ ςτο 
υπϊρχον πύλλαρ που βρύςκεται ςτην πλατεύα τησ Παλιϊσ Γεώτρηςησ.   
 
Γ. Καθαίρεςη αόπλου ςκυροδέματοσ - τρώςιμο του οδοςτρώματοσ με κυβόλιθουσ τςιμέντου 
άμμου. 
 



Θα γύνει καθαύρεςη του αόπλου ςκυροδϋματοσ ςε όλο το πλϊτοσ και μόκοσ του δρόμου και κατόπιν ο 
δρόμοσ θα ςτρωθεύ με ςκυρόδεμα κατηγορύασ C16/20. 
Η τελικό επύςτρωςη του δρόμου θα  γύνει με κυβόλιθουσ τςιμϋντου διαςτϊςεων 10εκ. * 20εκ. χρώματοσ 
γκρι και κόκκινο ςε ςχϋδια ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ υπηρεςύασ. 
Ανϊ δϋκα μϋτρα μόκουσ δρόμου θα καταςκευϊζεται ςενϊζ κϊθετα του δρόμου, πλϊτουσ 0,10μ και 
ύψουσ περύπου 0,10μ προκειμϋνου να ςυγκρατούνται οι κυβόλιθοι  
Οι κυβόλιθοι θα εγκιβωτιςτούν με ςκυρόδεμα  κατηγορύασ C16/20.  
 
Η ςυνολικό Δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςό των  59.646,93€ χωρύσ το Υ.Π.Α και 73.962,20€   
ςυμπεριλαμβανομϋνου   Υ.Π.Α.  24% και  θα καλυφθεύ  από  πιςτώςεισ  ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΕΡΓΑ 
(ΠΡΩΗΝ ΑΣΑ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΝ. 
 
Σο ϋργο εύναι γραμμϋνο ςτον προώπολογιςμό του Δόμου ϋτουσ 2018 και ςτον Κ.Α. 02.30.7333.02,  με 
ποςό 60.000€ από πιςτώςεισ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΕΡΓΑ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΑ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΝ και 
απαιτεύται επιπλϋον πύςτωςη ποςού  13.962,20€ . 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

 Σζερμιάδων  22-11-2018 

ΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

ΣΖΕΡΜΙΑΔΩΝ  22-11-2018 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ   

ΣΜ. ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

     Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ  Σ.Ε. 

 

 

 

 

ΔΟΤΛΟΤΜΠΕΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ Σ.Ε. 

 

 

 

 

ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΝΣΑΣΩΑΚΗ 

                  Πολιτικόσ Μηχανικόσ  Σ.Ε. 

 

 


