ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο : «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός ομβροδεξαμενών

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

του Δήμου Ζηρού»

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπολογισμός : 121.155,00 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για τη στεγανοποίηση
ομβροδεξαμενών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζηρού (και
συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες Νικολιτσίου, Θεσπρωτικού, Κρανέας, Μελιανών,
Γυμνοτόπου, Αγίου Γεωργίου, Δρυοφύτου, Παναγιάς και Κερασώνα) καθώς και εργασίες
αποκατάστασης τυχόντων βλαβών διαρροών κλπ.
Οι συγκεκριμένες ομβροδεξαμενές λόγω παλαιότητας, κακής ή ελλιπούς συντήρησης
παρουσιάζουν ρωγμές και οπές, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες διαρροές στη
συγκράτηση των απαιτούμενων όμβριων υδάτων και έτσι δεν μπορούν να λειτουργήσουν για το
σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί (συγκέντρωση όμβριων υδάτων ούτως ώστε να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων (κτηνοτρόφων) του ορεινού όγκου των παραπάνω
περιοχών οι οποίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλα προβλήματα υδροδότησης.
Με το παραπάνω έργο θα γίνουν εργασίες που αποσκοπούν στη στεγανότητα των
συγκεκριμένων ομβροδεξαμενών (με τη χρήση οπλισμένης μεμβράνης στεγάνωσης πολυολεφίνης
1,52 mm, του απαιτούμενου γεωυφάσματος από μη υφαντό πολυεστερικό βάρους 200 gr/m2 και
όλων των απαραίτητων μικροϋλικών), σύμφωνα με τη συνταχθείσα εγκεκριμένη μελέτη.
Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί σε ήδη υπάρχουσες ομβροδεξαμενές, οι οποίες
βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Δήμου Ζηρού.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τις εντολές της
επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.
Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται, εάν κρίνει σκόπιμο, να διατάξει τον ανάδοχο να
εκτελέσει εργασίες πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή την παράλειψη
κάποιων από τις αναγραφόμενες σ' αυτά.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 121.155,00 ευρώ και ο ανάδοχός του
θα προκύψει μετά από τη διενέργεια δημοπρασίας.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν : οι νόμοι Ν.3669/08, Ν.1418/84 , Ν.3263 /2004 ΦΕΚ
179/28-09-2004 τεύχος Α΄ που τροποποιεί και συμπληρώνει προηγούμενες διατάξεις , το Π.Δ.
609/85 καθώς και το Π.Δ. 171/87 ( όσο αφορά τα αναφαινόμενα όργανα ) και οι εγκύκλιοι του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με τα ενιαία τιμολόγια όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα .

Φιλιππιάδα, 31/10/2014
Ο Συντάξας

Μισηρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός

