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ΣΕΥΝΘΚΗ

ΕΚΘΕΗ

Η παξνύζα κειέηε εηδηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 400.000,00 Ευρώ αθνξά
αληηθαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθώλ αγωγώλ αθαζάξηωλ κε λέν δίθηπν θαη ηηο ζπλδέζεηο
ηωλ νηθνδνκώλ ζ’ απηό, ηελ θαηαζθεπή λέωλ αγωγώλ γηα επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ
αθαζάξηωλ κε ηηο δηαθιαδώζεηο ηνπο θαη ηα θξεάηηα ζύλδεζεο ηωλ νηθνδνκώλ, θαζώο
θαη κεκνλωκέλα θξεάηηα ζύλδεζεο νηθνδνκώλ κε ην δίθηπν αθαζάξηωλ κε ηηο
δηαθιαδώζεηο ηνπο όπνπ απαηηείηαη.
Οη αγωγνί ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο θαη ηωλ ηνπηθώλ
θνηλνηήηωλ, ζε αληηθαηάζηαζε δηθηύωλ ηα νπνία ήδε ιεηηνπξγνύλ θαη ζηα νπνία ε
ΔΕΥΑΛ αληηκεηωπίδεη πξνβιήκαηα κε ζπρλά βνπιώκαηα, αιιά θαη ζε δξόκνπο πνπ ζα
πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί λέν δίθηπν (επεθηάζεηο). Τα θξεάηηα ζύλδεζεο ηωλ
νηθνδνκώλ, εθηόο από εθείλα πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη κε ηνλ λέν αγωγό, ζα
θαηαζθεπάδνληαη θαη κεκνλωκέλα ζε ππάξρνληεο αγωγνύο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ
πνιηηώλ κεηά από αίηεζε γηα ζύλδεζε ηεο νηθνδνκήο κε ην δίθηπν. Όπνπ απαηηείηαη ζα
θαηαζθεπάδεηαη θαη ε αληίζηνηρε δηαθιάδωζε.
Οη θαηαζηάζεηο ηωλ δξόκωλ θαη ηωλ θξεαηίωλ πξνο θαηαζθεπή, ζα δίδνληαη ζηνλ
αλάδνρν θαηά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο. Η έναπξη
των επγασιών θα γίνεται εντόρ επτά ημεπών το απγότεπο, μετά τη λήψη τηρ κάθε
εντολήρ.
Τα πιάηε ηωλ δξόκωλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ νη παξαπάλω εξγαζίεο θπκαίλνληαη
από 2.20 κ. κέρξη 8.00 κ. Η κειέηε απηή απνηειεί ηκήκα ηωλ κειεηώλ Απνρέηεπζεο
Λάξηζαο νη νπνίεο ζεωξήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ αξκνδίωο, κε πξνζαξκνγέο ηωλ
ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ έξγωλ.
Οη αγωγνί αθαζάξηωλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ή κε αλνηρηό ζθάκκα, ζα είλαη από
ζωιήλεο PVC-U SDR41 θαη ζα είλαη εγθηβωηηζκέλνη ζε άκκν ιαηνκείνπ. Τα θξεάηηα
ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθωλα κε ηα ζρέδηα. Η αληηθαηάζηαζε ηωλ αγωγώλ ζα γίλεηαη
ρωξίο ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο απνρέηεπζεο ηωλ νηθνδνκώλ, αιιά κε ην άδεηαζκα
ηωλ ηδηωηηθώλ θξεαηίωλ κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο, ή ηνπ αλαδόρνπ όηαλ απηή
θωιύεηαη, θαζώο θαη ηε ζπλερή άληιεζε ηωλ ιπκάηωλ από ην αλάληε θξεάηην ηνπ
δηθηύνπ ώζηε λα κελ εηζέξρνληαη ιύκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε
επαλαζύλδεζε όιωλ ηωλ ηδηωηηθώλ ζπλδέζεωλ ηνπ παιαηνύ δηθηύνπ ζην λέν. Σηελ
πξνκέηξεζε θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ζπκπεξηιήθζεζαλ εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ
νδνζηξώκαηνο ζην πιάηνο ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθάκκαηνο αιιά ζε πεξίπηωζε πνπ
απαηηείηαη πιήξεο νδνπνηία, ζα εθηειεζηεί θαηόπηλ εληνιήο ηεο Υπεξεζίαο θαη θαηά ηελ
θξίζε ηεο. Σηηο πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο παιαηώλ αγωγώλ ζε δξόκνπο κε ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο θαηαζθεπήο, όπωο ζηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ δίπια ζθάκκαηα άιιωλ
αγωγώλ ΟΚΩ ηα νπνία δηαξξένπλ, έρεη πξνβιεθζεί λα γίλεηαη αληηζηήξημε ηωλ
ζθακκάηωλ κε πιαίζηα ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο κε
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από APOSTOLOS PATOULIOTIS
Ημερομηνία: 2019.11.20 08:32:30 EET
Αιτία: GNHSIO

έκπεμε θαη ζα αθαηξνύληαη κεηά ηελ επίρωζε ηνπ ζθάκκαηνο. Ο ηξόπνο απηόο
αληηζηήξημεο ζα εθαξκόδεηαη κεηά από επί ηόπνπ έιεγρν θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηεο
ππεξεζίαο.
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