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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η κειέηε απηή αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ηεο νδνχ
Βειηζζαξίνπ ζηελ Ηιηνχπνιε, κήθνπο είθνζη ηεζζάξσλ (24,00) κέηξσλ κε απνδέθηε ην πθηζηάκελν
θξεάηην 26 πξνο ηε ιεσθφξν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθήο
δηαθιάδσζεο γηα ηελ ζχλδεζε αθηλήηνπ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ ζηελ αλσηέξσ νδφ.
















Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ηεχρε, ζρέδηα θ.ι.π.) θαη ηηο δηαηάμεηο:
Σνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114Α΄/08-06-2006 «Κχξσζε ηνπ Κσδηθφο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ».
Σνπ Ν. 3852/ΦΔΚ 87Α΄/07-06-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Σνπ Ν. 3861/ΦΔΚ 112Α΄/13-07-2010 «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο – Αλάξηεζε Νφκσλ & Πξάμεσλ
ζην Γηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν. 4412/ΦΔΚ 147Α΄/08-08-2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
Σεο Τ.Α. Γ11γ/0/9/7/ΦΔΚ 363Α΄/19-02-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ
Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ»
Σνπ Π.Γ. 171/ΦΔΚ 84Α΄/02-06-1987 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο
ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα, έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(ΟΣΑ) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο»
Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17.07.2012/ΦΔΚΑ΄ 2221/30-07-2012 «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα
(440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα
Γεκφζηα Έξγα.»
Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/356/04-10-2012 Δγκ. 26 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ – Γ.Γ.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίδνληαη νδεγίεο θαη
παξαξηήκαηα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ Τπεξεζηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Σελ Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/οικ/369/15-10-2012 Δγκ. 27 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ – Γ.Γ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε
(Δ..Τ.) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ άξζξνπ γηα ηα «απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζην εξγνηάμην»
Σνπ «Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο (Κ.Λ.Γ.Α.)» Φ.Δ.Κ. 846/Β΄/6-5-2009.

Η θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζα γίλεη κε πιαζηηθνχο ζσιήλεο Φ 200 PVC ηεο ζεηξάο 41 ζχκθσλα
κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ ηεο νδνχ Βειηζζαξίνπ, ε νπνία καο
θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ. αξηζ. πξση. 17986/12-10-2017 έγγξαθν ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π., θαηφπηλ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ καο.

Απόςπαςμα τροποποίηςησ μελζτησ Ε.ΥΔ.Α.Π. δικτφου ακαθάρτων

Μηκοτομή

Η ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ ζα γίλνληαη κε πιαζηηθνχο ζσιήλεο Φ 125
PVC ηεο ζεηξάο 41 απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ αθηλήηνπ, φπνπ θαηαζθεπάδεηαη θξεάηην
θαζαξηζκνχ (πξνζαξκνγήο – ειέγρνπ), κέρξη ηνλ αγσγφ.
Η θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο
πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:











Αλαγλψξηζε ηνπ εδάθνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηπρφλ εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ γλψζε ηνπ
εδάθνπο, ηελ χπαξμε ή κε άιισλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω πνπ πηζαλά ππάξρνπλ ζηε ζέζε ησλ
εθζθαθψλ.
Υάξαμε θαη ηνκή νδνζηξψκαηνο ζηε ζέζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ θαη ηεο δηαθιάδσζεο, κε επηκέιεηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη
βιάβεο ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο, εθηφο νξχγκαηνο νδνζηξψκαηνο. Σνκή θξαζπεδφξεηζξσλ
πεδνδξνκίσλ, θαζαίξεζε πιαθψλ πεδνδξνκίσλ θαη θάζε εκπνδίνπ πνπ πξέπεη λα πξνεγεζεί
ηεο εθζθαθήο.
Δθζθαθή νξχγκαηνο κε θαηάιιειν πιάηνο νξχγκαηνο γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε θαηαζθεπή
ηνπ αγσγνχ θαη ηεο δηαθιάδσζεο, νηνπδήπνηε βάζνπο.
Η εθζθαθή ζα γίλεηαη δηα ρεηξψλ ή εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ κε κφξθσζε ηνπ ππζκέλα ησλ
παξεηψλ.
Αληηζηεξίμεηο ησλ πξαλψλ ηνπ ζθάκκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ
δηθηχσλ ή εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Ω. πνπ ζπλαληψληαη πξνο απνθπγή δεκηψλ εμαηηίαο ησλ
εξγαζηψλ εθζθαθήο.
Σνπνζέηεζε κέηξσλ αζθαιείαο, ζεκάλζεηο, πξνζηαηεπηηθά εκπφδηα θ.ι.π.
Πξνκήζεηα, θφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηνπ αγσγνχ αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο
PVC ζεηξάο 41, δηαηνκήο Φ200 θαη Φ125 (ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. θαη ηα ηππηθά
ζρέδηα ηνπ θαλνληζκνχ) θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ (πιαζηηθνχ ζακαξηνχ δηαηνκήο
Φ200/125).
Σνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζην κέζνλ ηνπ νξχγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. ηε
ζέζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην ζακάξη αλνίγεηαη θαηάιιειε νπή θαη αθαηξείηαη ην θνκκάηη ηνπ

ζσιήλα κε πξνζεθηηθφ θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο θνπήο. Με ην θαηάιιειν πιηθφ ζπγθφιιεζεο
επαιείθνληαη νη επηθάλεηεο πξνο ζπγθφιιεζε θαη θαηφπηλ ηνπνζεηείηαη ην ζακάξη ζην ζσιήλα
ζπγθξαηψληαο ην, πξνζσξηλά κέρξη λα ζηεγλψζεη ην πιηθφ ζπγθφιιεζεο.
 Καηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο ηνπ αγσγνχ.
 Καηαζθεπή επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, ηνπ θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο ηεο δηαθιάδσζεο απφ άνπιν
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/16, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηνπ Κ.Λ.Γ.Α., (ζρ. 1).
 Δγθηβσηηζκφο ηνπ ζσιήλα ζε άκκν θαιήο πνηφηεηαο πάρνπο 0,10 κ. απφ ην θάησ κέξνο ηνπ
ζσιήλα θαη 0,30 κ. επάλσ απφ ην εμσξάρην ηνπ ζσιήλα.
 Μεηά ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ αγσγψλ κε άκκν θαη ζε χςνο ηφζν, πνπ λα θαιχπηεηαη ν ζσιήλαο
κε ζηξψζε πεξίπνπ 30 cm ζπκπηέδεηαη ε άκκνο θαιά, θπξίσο ζηα πιεπξά ηνπ αγσγνχ θαη ην
ππφινηπν χςνο κέρξη ηε ζηάζκε ηεο ππφβαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο επαλεπηρψλεηαη κε
πξντφληα εθζθαθψλ ζε ζηξψζεηο πάρνπο κέρξη 25 cm. Η επηθάλεηα δηαβξέρεηαη θαη ζπκπηέδεηαη
ζσζηά.
 Καηαζθεπή επίρσζεο ζε δχν ζηξψζεηο πάρνπο 25 cm έθαζηε κε πιηθφ νδνζηξσζίαο Π.Σ.Π. 0150 (3A). Η επηθάλεηα δηαβξέρεηαη θαη ζπκπηέδεηαη ζσζηά.
 Δπαλαθαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη αγσγψλ πνπ θαζαηξέζεθαλ πξηλ ή
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.
 Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ
δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηεο εθζθαθήο.
 Δπαλαηνπνζέηεζε θξαζπεδφξεηζξσλ θαη πιαθψλ πεδνδξνκίνπ
 Καζαξηζκφο ηνπ αγσγνχ θαη ηεο δηαθιάδσζεο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ, απφ
ζθνππίδηα, ηπρφλ ρψκαηα θιπ. ψζηε λα είλαη έηνηκα γηα ιεηηνπξγία.
χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην αλαιπηηθφ ηηκνιφγην κειέηεο θαη ηνλ λέν «Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο (Κ.Λ.Γ.Α.)» [αξηζκ. Γ16γ/010/178/Γ, Φ.Δ.Κ. 846/Β΄/6-5-2009].

Σχήμα 1: Καταςκευή εξωτερικήσ διακλάδωςησ (λφςη 1 βαςική)

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο:
1. Έγθαηξα ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ε δπλαηφηεηα ηεο
απξφζθνπηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ (ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ
απνκάθξπλζε απηνθηλήησλ θιπ).
2. Σα πεξίζζεηα πξντφληα εθζθαθήο δελ ζα πξέπεη λα απνηίζεληαη επί ηνπ εδάθνπο ζε θακηά
πεξίπησζε, ζα πξέπεη δε λ’ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο.
3. Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο θαηαζθεπήο είλαη έμη (6) κήλεο.
4. Δπηβάιιεηαη ε ιήςε απζηεξψλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ηφζν ζηνπο
εξγαδφκελνπο, φζν θαη ζηνπο δηεξρφκελνπο (π.ρ. θαηάιιεια εκπφδηα γχξσ απφ ην εξγνηάμην
θαη ζην ζθάκκα, πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη θξάγκαηα, θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη ζήκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ θαη ηεο Τπεξεζίαο.
5. Η απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ θαη γεληθά ηεο θπθινθνξίαο, ζηελ νδφ Βειηζζαξίνπ πνπ ζα
γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεη ηαρχηαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λ’ απνθαηαζηαζεί ην γξεγνξφηεξν ε θπθινθνξία ηεο
νδνχ.
6. Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα γίλεη κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ ίδηνπ ζρεδίνπ θαη ρξψκαηνο
κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
7. Ρεηά αλαθέξεηαη φηη θαηά ηελ εξγαζία ράξαμεο θαη απνμήισζεο ηνπ αζθαιηνηάπεηα, ζα
ρξεζηκνπνηείηαη απαξαίηεηα αζθαιηνθφπηεο.
Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ), ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ θαηά πεξίπησζε ησλ πιενλαδφλησλ ή / θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. Γ11γ/0/9/7 (ΦΔΚ
363Β’/19-12-13) θαη Γ11γ/0/3/20 (ΦΔΚ 639Β’/20-03-13) απνθάζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο
ησλ άξζξσλ ηεο κειέηεο.
Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010)
θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. ΟΙΚ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. Ωο
«θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ
ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο.
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ην έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέκα τιλιάδων εσρώ και μηδέν
λεπηών (€ 10.000,00) με ΦΠΑ 24%, βαξχλεη ηνλ: ΚΑ 30.7312.0003 (Σερληθή Τπεξεζία) ηνπ
ηζρχνληνο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηος 2018, είλαη
εγγεγξακκέλε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα έηοσς 2018 θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηεο είλαη απφ
ανηαποδοηικά ηέλη.
Ηιηνχπνιε

Φεβξνπάξηνο 2018

Ο πληάμαο

H Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ

Θεσξήζεθε
Ο Γηεπζπληήο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο

Ισάλλεο Μπειηάο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.

νθία Νηθνινπνχινπ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ισάλλεο Γνπξιήο
Αξρηηέθησλ

