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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το έργο αφορά την κατασκευή των εγκάρσιων διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων στα 

δίκτυα βαρύτητας που έχουν ήδη κατασκευασθεί στα Αμπελάκια και τα Σελήνια του Δήμου 

Σαλαμίνας αντίστοιχα συνολικού μήκους 10.440 μ στα Αμπελάκια και 23.930 μ στα Σελήνια. 

Το κεντρικό δίκτυο κατασκευάζεται με το έργο:  ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ’’ και είναι 

ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Το παρόν έργο θα αποτελέσει Υποέργο του αρχικού και θα ενταχθεί κι αυτό. 

Έχει προεκτιμηθεί ότι θα κατασκευαστούν 648 συνδέσεις στην περιοχή των Αμπελακίων και 

του Φοίνικα , καθώς 1.195 στην περιοχή των Σεληνίων.  

Κάθε διακλάδωση σύνδεσης ακινήτου περιλαμβάνει (α) τον αγωγό σύνδεσης PVC Φ125 με την 

αντίστοιχη γωνία 450 σύνδεσης στο «σαμάρι», (β) τα συγκολλητό «σαμάρι» σύνδεσης στον 

αγωγό του δικτύου (γ) την διάταξη αναμονής του αγωγού ακαθάρτων από το ακίνητο που 

κατασκευάζεται πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής, κάτω από το πεζοδρόμιο και αποτελείται 

από ειδικό τεμάχιο «ταυ Φ200-125-125», κάθετο σωλήνα PVC Φ200 και προκατασκευασμένο 

φρεάτιο τύπου υδρομετρητή στο πεζοδρόμιο, (δ) τα διάφορα μικροϋλικά σωλήνων (γωνίες, 

τάπες κ.λπ.), και (ε) την αποκατάσταση του οδοστρώματος του κρασπέδου και του πεζοδρομίου 

στην θέση σύνδεσης. 

Όλες οι συνδέσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στον Κανονισμό 

Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ.  

 

Οι βασικές παραδοχές για τον προσδιορισμό των τιμών μονάδος κάθε σύνδεσης, όπως το 

ποσοστό βραχώδους εκσκαφής, μέσο βάθος του ορύγματος και το ποσοστό πλήρους 

επανεπίχωσης των ορυγμάτων με κοκκώδες υλικό 3Α, για κάθε οικισμό και κατηγορία μήκους 

σύνδεσης, έχουν βασισθεί στα κατασκευαστικά στοιχεία της εργολαβίας κατασκευής των 

δικτύων βαρύτητας. 

Καθώς δεν υπάρχει ενεργό λατομείο στο νησί, τα προϊόντα επίχωσης θα προέλθουν από 

λατομείο περιοχής Αττικής με μέση απόσταση μεταφοράς τα 30km, ενώ με την ίδια μέση 

απόσταση έχει υπολογιστεί και η μεταφορά των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε μονάδα 

Α.Ε.Κ.Κ. Η αποζημίωση της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ θα πληρωθεί από τα Απολογιστικά 

του έργου.  

Οι θαλάσσιες και οδικές μεταφορές έχουν συμπεριελήφθη ανοιγμένες στην τιμή μονάδας της 

κάθε σύνδεσης.  

Για το έργο έχουν εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 

Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 

με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». 

 

Η περιοχή κατασκευής των έργων και ειδικότερα ο οικισμός Αμπελακίων είναι έντονου 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ως εκ τούτου οι εκσκαπτικές εργασίες των έργων θα εκτελεσθούν 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_B_4607_19.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_B_4607_19.pdf


με την επιτόπου παρουσία αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Οι 

δαπάνες για την μισθοδοσία των υπαλλήλων της Αρχαιολογίας θα αποτελέσει Υποέργο του 

αρχικού έργου κατασκευής του δικτύου.   

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.556.451,61€  

συμπεριλαμβανομένων  ΓΕ και Ο.Ε , Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, ενώ η τελική δαπάνη με τον 

Φ.Π.Α (24%) που αναλογεί θα φθάσει τις 1.930.000,00€ . Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 με Κ.Α 63-7341.008  

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί    

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σαλαμίνα … /… /2021 

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Σ. 
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Σαλαμίνα … /… /2021 

O  Συντάξας 
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