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Μελέτη: «Κατασκευή αναμονών ιδιωτικών 
συνδέσεων στο εσωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης Κοινότητας Παπαδατών»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σήμερα,  στο  Δήμο  Ζηρού  βρίσκεται  υπό  εκτέλεση  το  έργο  :  «Αντικατάσταση  και
εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παπαδατών», προϋπολογισμού μελέτης 562.500,00
ευρώ, άνευ Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών Φιλόδημος
Ι. Μεταξύ άλλων, στο ως άνω έργο περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου
ύδρευσης του οικισμού Παπαδατών και Αγίων Αποστόλων με νέο δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες
πολυαιθυλενίου πιέσεως ΡΝ 10 atm.

Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, κατά την οποία διαπιστώθηκε
ότι, στη μελέτη βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε, δεν προβλέφθηκε η κατασκευή νέων αναμονών
ιδιωτικών συνδέσεων, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες που υπάρχουν στο παλαιό
δίκτυο ύδρευσης, προκειμένου να συνδεθούν οι οικίες του οικισμού Παπαδατών και των Αγίων
Αποστόλων με το νέο, υπό κατασκευή δίκτυο ύδρευσης ούτως ώστε και αυτό να καταστεί πλήρες
και λειτουργικό.

Με το  προτεινόμενο  έργο  με  τίτλο  :  «Κατασκευή  αναμονών ιδιωτικών  συνδέσεων  στο
εσωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  Κοινότητας  Παπαδατών»  προβλέπεται  η  κατασκευή  αναμονών
ιδιωτικών  συνδέσεων  στο  νέο  δίκτυο  ύδρευσης  (συνολικά  400  αναμονές)  οι  οποίες  θα
αντικαταστήσουν τις παλαιές, καλύπτοντας χωρικά τη συνολική έκταση και το σύνολο των οικιών
των οικισμών Παπαδατών και Αγίων Αποστόλων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.228,55 ευρώ. Το έργο
θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  την  αριθ.  229/2019  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ζηρού.  Ο
ανάδοχός του θα προκύψει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016 και του όρους που
θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού.

 

Φιλιππιάδα 15-07-2020

Η Συντάξασα

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός Μηχανικός ΠΕ
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