ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 40/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: ΩΥ4Δ465ΧΘ7-Α17)»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
- Τεχνική Περιγραφή
- Προϋπολογισμός της μελέτης
- Γενική – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Τιμολόγιο Μελέτης
- Αναλυτική Διακήρυξη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε (3) αντίγραφα

:
:
:

9.367,00€
2.248,08€
11.615,08€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ /
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Μελέτης: 40/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφορά την
προμήθεια: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE100 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm /
ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm, (1.900μ) χιλίων ενιακοσίων μέτρων σε τεμάχια (κουλούρες) των (100μ) εκατό
μέτρων.
Οι προμήθειες αυτές θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας στο Δήμο Αγιάς.
Τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να συμφωνούν με τις ισχύουσες ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.
Τεχνικές Προδιαγραφές
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή
MRS10=10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10
atm.
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για τη μεταφορά πόσιμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση
και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής ( ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40 ), την
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD ), τον τυποποιημένο
λόγο διαστάσεων SDR ( Standard Dimension Ratio : λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος ) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαία εξώθησης –extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη εξωτερική επίστρωση – peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής ( PE100, PE80, PE40 ) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του PE ( MRS : Minimum Required Strength ) ως εξής : PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 – MRS 8 MPa, PE 40 – MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το ΕΝ 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής ( ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40 ), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR.
Στο παρόν άρθρο οι σωληνώσεις χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοIχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W= για πόσιμο νερό, P= για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση,
W/P= για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση( peelaable layer ) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και
ονομαστική
πίεση,
ως
εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10MPa ), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
αποκλεισμού)

(με ποινή



Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου από πιστοποιημένα κέντρα για τα υπό προμήθεια είδη, απ'
όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία.



Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών

Αγιά, 04/12/2019
Θεωρήθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Συντάχθηκε

Μπαρτζώκα Αθανασία
Τοπ/φος Μηχ/κος

Παπακώστας Δημήτριος
Γεωπόνος ΠΕ9

