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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή - ανακατασκευή σποραδικών 
συνδέσεων αποχέτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων. 
 Η κατασκευή των συνδέσεων αποχέτευσης με τους κεντρικούς αγωγούς 
ακαθάρτων θα γίνεται με βάση τις αιτήσεις των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
η ανάγκη αποχέτευσης ακινήτων σε διάφορα σημεία της πόλης. 
 Η μελέτη προβλέπει τις εργασίες εκσκαφής ορύγματος από την ρυμοτομική 
γραμμή έως τον κεντρικό αγωγό με κλίση 2% περίπου, για την κατασκευή συνδέσεων με 
σωλήνα PVC Φ125 και τον εγκιβωτισμό τους σε άμμο, την επίχωση του σκάμματος με 
τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής και θραυστό υλικό λατομείου, την απομάκρυνση των 
προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν, την αποκατάσταση της τομής με βάση και 
ασφαλτικά, καθώς και τη βελτίωση της ροής εντός των φρεατίων επίσκεψης.  Επίσης, 
προβλέπει την κατασκευή φρεατίων ελέγχου παρά τη ρυμοτομική γραμμή, καθώς και 
αποκάλυψη, επισκευή ή ανασήκωμα κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης, όπως και τον 
καθαρισμό τους από τυχόν φερτά υλικά . 
 Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
ΕΥΔΑΠ όπως αυτές έχουν προσαρμοσθεί για τους Ο.Τ.Α. 

Η δαπάνη του πιο πάνω έργου προϋπολογίσθηκε στο ποσό των #25.240,00#€ 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου 
Πετρούπολης με Κ.Α. 25-7312.0007 και το ύψος της εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των 
#25.240,00#€.  Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από  πόρους του Δήμου για το 
ποσό των 12.000,00€ και θα καλυφθεί από τις χρεώσεις των δημοτών για τις νέες 
συνδέσεις αποχέτευσης, ενώ για το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
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