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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Σκοπός της μελέτης είναι η επέκταση του  δικτύου ομβρίων υδάτων στην Δημοτική 
Ενότητα Τανάγρας και πιο συγκεκριμένα στον  οικισμό  Τανάγρας.  

Αναλυτικά, οι οδοί που απαιτείται να γίνουν εργασίες  για την υλοποίηση  του έργου  
είναι οι ακόλουθες : 
Α. Τανάγρα  
1. Ανώνυμη οδός (προς ιδιοκτησία Φύλη)       επέκταση δικτύου  45,00μ. 
2. Ανώνυμη οδός (ιδιοκτησία Μπλάνα)           επέκταση δικτύου  70,00μ. 
3. Ανώνυμη οδός (προς ιδιοκτησία Φώτση )   επέκταση δικτύου  155,00μ. 
4. Ανώνυμη οδός (κοντά εκκλησία)       επέκταση δικτύου  35,00μ. 
 

Στις  ανωτέρω  οδούς  (εντός οικισμού Τανάγρας ) απαιτείται η επέκταση του δικτύου 
ομβρίων υδάτων , διότι κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων δημιουργούνται έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα.  

Το έργο απαιτεί εργασίες όπως: 
1)  ΕΚΣΚΑΦΕΣ ορύγματος υπογείων δικτύων, που περιλαμβάνουν και την καθαίρεση του 
οδοστρώματος, είτε από σκυρόδεμα  είτε από ασφαλτοτάπητα  
2)  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ με θραυστό υλικό λατομείου  
3) ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ από τσιμεντοσωλήνες άοπλους διαμέτρου Φ60 , 
που περιλαμβάνει την προμήθεια, την τοποθέτηση την σύνδεση μεταξύ τους και τον 
εγκιβωτισμό τους. Οι τσιμεντοσωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν  κλάσεως αντοχής 120 θα 
είναι με  συνδεσμολογία  τύπου τόρμου – εντορμίας  και θα εγκιβωτισθούν με σκυρόδεμα  
C12/15 .  
4) ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, που περιλαμβάνουν την προμήθεια των φρεατίων, των 
χυτοσιδηρών υλικών, καλυμμάτων φρεατίων, την τοποθέτηση με την εκσκαφή σκάμματος και 
την σύνδεση των σωλήνων . 
5) ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, που περιλαμβάνουν την προμήθεια των φρεατίων, των 
χυτοσιδηρών ειδών, σχάρες φρεατίων, την τοποθέτηση με την εκσκαφή σκάμματος και την 
σύνδεση των σωλήνων . 
6) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ κυμαινόμενου πλάτους 
5έως 6 μέτρων με τοποθέτηση σχαρών από ελατό χυτοσιδηρό . 
7)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, που περιλαμβάνει την στρώση 
υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, την ασφαλτική προεπάλειψη και την στρώση 
κυκλοφορίας. 
8)  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ από σκυρόδεμα. 

Σημειώνεται ότι, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα 
τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 
Το σχετικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από έκτακτα ειδικευμένα  του Δήμου Τανάγρας 

και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2014. 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 81.300,81 €, πλέον ΦΠΑ 23%  

18.699,19€(σύνολο 100.000,00€) και έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 50.000,00€    στον  
ΚΑ :02.25.7326.07 του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2014 ενώ το υπόλοιπο 
ποσό θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και θα  καλυφθεί από πιστώσεις 
του έτους 2015. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 
116/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,  



 
 
 
καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις και τις υποδείξεις της τεχνικής 

υπηρεσίας του Δήμου μας. 
Σχηματάρι,  28/03/2014  

Συντάχθηκε 
 
 

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε 

 

 


