
 

 

 

 

  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  

  

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη έχει στην αρμοδιότητά της τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης των 

Δημοτικών Κοινοτήτων Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη και Φιλύρου και της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του 

Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.  

Λόγω συνεχών διαρροών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα σε δίκτυο διανομής ύδρευσης 

στην περιοχή Ασωμάτων στην κοινότητα Χορτιάτη, κρίνεται απαραίτητο για λόγους διαχείρισης των 

αποθεμάτων νερού και εξοικονόμησης πόρων, να αντικατασταθεί το τμήμα αυτό του δικτύου. 

Πρόκειται για τμήμα μήκους 850μ σε χωματόδρομο.  

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 

-Εκσκαφή τάφρου διαστάσεων διατομής 0,50*1,00 μήκους 800μ σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες σε 

χωμάτοδρομο 

-Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αγωγού διατομής Φ63 ΡΕ100 16atm μήκους 850μ. 

-Επίχωση ζώνης αγωγού πάχους 20εκ με άμμο λατομείου. Το υπόλοιπο βάθος θα επιχωθεί με 

προϊόντα εκσκαφής (όδευση αποκλειστικά σε χωματόδρομο) 

- Θα κατασκευαστούν 2 νέες συνδέσεις υδροληψίας από τον καινούριο αγωγό κατάλληλου μήκους 

και τα αντίστοιχα  φρεάτια για την τοποθέτηση των υδρομέτρων και δικλίδων απομόνωσης παροχής. 

-Το δίκτυο θα συνδεθεί στην αρχή του με υφιστάμενο δίκτυο διατομής Φ63 μέσω κατάλληλων 

ειδικών τεμαχίων.  

-Στην αρχή, στο μέσο και στο πέρας του νέου τμήματος δικτύου θα τοποθετηθούν φρεάτια ειδικού 

χειρισμού δικλίδων με δικλίδες Φ50 για τον καθαρισμό και την απομόνωση του δικτύου.  

 

Η  χρηματοδότηση  του  έργου  θα  γίνει  από  τις  πιστώσεις  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Πυλαίας-Χορτιάτη.  

Συγκεκριμένα  στον  κωδικό  15-05-00-27 του  Προϋπολογισμού  2022  με  τίτλο  «Αντικατάσταση 

Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή Ασωμάτων στην Κ. Χορτιάτη»  έχει  προβλεφθεί  ποσό  ύψους  

20.000,00  ευρώ.     

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με απευθείας ανάθεση και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 253 

και του άρθρου 328 του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις 

διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 

1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 



 

Ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης του συνόλου του έργου ορίζεται σε δυο μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης.  

Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με το τεύχος 7 

των ΟΜΟΕ σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011/(ΦΕΚ Β’ 905/20.05.2011).   

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει πρόσβαση σε οχήματα και πεζούς λαμβάνοντας όλα τα μέτρα 

ασφαλούς διέλευσης και να ενημερώνει εγκαίρως το κοινό και την επίβλεψη για την πρόοδο των 

εργασιών που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.   

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αποθέσει τα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα ενσωματωθούν 

στο έργο σε κατάλληλο εγκεκριμένο αποδέκτη.  

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ΕΤΕΠ που εγκρίθηκαν με την 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012, ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα». 

 

Η μελέτη έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-

2017(Β΄1746) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.7ζ 

του άρθρου 53 του Ν.4412/2016. 

 

Νομοθεσία: 

Η εκτέλεση των έργων των ΔΕΥΑ  διέπεται από τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
• Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ - 191 Α') : Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως  
• Κανονισμός Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη  
• Άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147)  
• των άρθρων 118 – 119 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α')  
• του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 (ΦΕΚ 91/23.06.2017 τεύχος Α') 
• της ΚΥΑ 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» 

• της Υπ. Αποφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 



 

• της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

• της Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 
1746/19.05.2017 τεύχος Β') «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 
συμβάσεις έργων» όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών  Αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466/31.05.2017 (ΦΕΚ 1994/09.06.2017 τεύχος Β') 

• της εγκυκλίου 11 με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466/19.06.2017 του Υπ. Υποδομών & 
Μεταφορών «Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 
συμβάσεις έργων» 

• Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

• Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» άρθρa 80-110 

• Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 
που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
• Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
• Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

•  Ν. 4129/2013: «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
• Άρθρο 26 του Ν.4024/2011: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 
 

Ασβεστοχώρι, Νοέμβριος 2021 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

Ασβεστοχώρι, 11/11/2021 

 

 

 

 

Γκαλέ Αφροδίτη 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ασβεστοχώρι, 11/11/2021 

 

 

 

 

Σεϊταρίδης Θωμάς  
Χημ. Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Ασβεστοχώρι, 11/11/2021 

 

 

 

 

Δαφέρμος Σαράντος 

Γενικός Διευθυντής 

 


