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Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ττροτίθεται να κατασκευάσει εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση 

ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους οδούς.
Προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες κοπής του ασφαλτικού ή του σκυροδέματος με ασφαλτοκόπτη, 

εκσκαφές σε οποιοσδήποτε φύσης έδαφος, οποιοσδήποτε συνεκτικότητας, οποιοσδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης 
δυσχέρειας κ.λ π., με αντιστήριξη των πρανών και παρειών του σκάμματος, με τις αναγκαίες εργασίες αντιστήριξης 
και υποστήριξης των παρόδιων ακινήτων και των δικτύων ή εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 
Επίσης προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες αναπέτασης και αποκόμισης των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος 
του σκάμματος, εργασίες καθαρισμού και συμπύκνωσης των πυθμένων των ορυγμάτων, εργασίες επίχωσης των 
ορυγμάτων αγωγού και φρεατίων με υγιή προϊόντα εκσκαφών κατάλληλα συμπυκνωμένα, εργασίες συμπλήρωσης 
των σκαμμάτων μετά την κατασκευή του αγωγού, εργασίες αναγνώρισης του εδάφους και εκτέλεσης των 
απαιτουμένων ερευνών για οποιοδήποτε δίκτυο ή υποκείμενη κατασκευή, εργασίες για πλήρη αποκατάσταση του 
ασφαλτικού οδοστρώματος με την απαραίτητη υπόβαση και βάση, εργασίες για την προσεκτική αποξήλωση και 
επανατοποθέτηση κράσπεδων και πλακών πεζοδρομίου.

Η τοποθέτηση των σωλήνων των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και όλες οι υπόλοιπες εργασίες θα 
εκτελεσθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) και το τιμολόγιο μελέτης 
εντέχνως και ασφαλώς Το φρεάτιο σύνδεσης επί του πεζοδρομίου θα κατασκευασθεί σύμφωνα μετά εγκεκριμμένα 
σχέδια της ΕΥΔΑΠ

Οι αγωγοί θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες P.V.C α) διατομής Φ125 για τις οικιακές 
συνδέσεις και β) διατομής Φ200 για τον κεντρικό αγωγό, εγκιβωτισμένοι με άμμο ή σκυρόδεμα κατά περίπτωση 
κατόπιν εντολής της επίβλεψης.

Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο πλάτος της εκάστοτε τομής σε πάχος 30 
εκ. αποτελούμενη από υπόβαση αδρανών υλικών συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ., βάση αδρανών υλικών 
συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ., ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ., 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ.

Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση πλακοστρώσεων, κρασπέδων και ρείθρων (ήτοι ανακατασκευή και 
επαναφορά των πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων στην αρχική τους κατάσταση) στα σημεία που απαιτηθούν 
επεμβάσεις εξαιτίας της κατασκευής του ανωτέρω έργου.

Γενικότερα κατά την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθεί κάθε εργασία - και αν ακόμα δεν περιγράφεται 
στη μελέτη - συμπληρωματική και αναγκαία για την όλη κατασκευή και λειτουργία των εξωτερικών διακλαδώσεων 
και για όλη την έντεχνη αποκατάσταση των τομών που θα γίνουν στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έγκαιρα, έντεχνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές και 
τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ποιότητας και πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο θα υποβάλλονται απαρέκλιτα στους 
προβλεπόμενους εργαστηριακούς ελέγχους απο πιστοποιημένα εργαστήρια.

Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2016 » με Κ.Α. 25.7312.81 χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατά 20.000 € για το 
έτος 2016 και 54.400 € για το έτος 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 74.400 € με Φ.Π.Α.
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