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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αµφιλοχία: 20/5/2019 
 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ α/α: Φ.25.15 

 Τµήµα Έργων & Συντήρησης Υποδοµών 

 ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :  Γ.Στράτου , 30500  
 ΤΗΛ.: 2642 3 60437 
 FAX: 2642 3 60436 
 Πληροφορίες Στάθης Πολύζος 

 

«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ∆Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, 
∆ήµου Αµφιλοχίας» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα συντάχθηκε προκειµένου να καλυφτεί η ανάγκη αποκατάστασης βλαβών 

των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ∆Ε Αµφιλοχίας του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 

 
α. Θέση έργου 

 
Η αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης των Τοπικών 

Κοινοτήτων Λουτρού  & Αµπελακίου της ∆Ε Αµφιλοχίας του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 

 
β. Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

 
Αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης κυρίως σε µη 

διαµορφωµένο οδόστρωµα και δευτερευόντως σε διαµορφωµένο οδόστρωµα 

(ασφαλτικό ή σκυρόδεµα) στις Τοπικές Κοινότητες Λουτρού  & Αµπελακίου της ∆Ε 

Αµφιλοχίας του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 

Συµπεριλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και κάθε εργασία που 

θα εκτελεστεί για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο . 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.113,52 € µε 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ 25-6262.007 του οικ. έτους 2019.  

Η εργασία χρηµατοδοτείται από ∆ηµοτικούς πόρους, η δε εκτέλεσή της θα γίνει σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις 

οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας . 

Αµφιλοχία 

20/5/2019 

Ο Συντάξας 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 



2 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

Α. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Α.Τ. : 1 

Άρθρο 1ο 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε µη διαµορφωµένο οδόστρωµα  

Προµήθεια µεταφορά και εργασία τοποθέτησης υλικών για την αποκατάσταση σε λειτουργία του 
εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης από σπάσιµο αγωγού. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή του χάνδακα σε έδαφος πάσης φύσεως µε µηχανικά 
µέσα ή µε χέρια, η δαπάνη για την προµήθεια της άµµου και της εργασίας εγκιβωτισµού του αγωγού , η 
δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση του απαιτούµενου σε µήκος αγωγού διαµέτρου Φ63 – Φ200 
µετά των αναγκαίων συνδέσµων (ζιµπώ ) και µικροϋλικών συνδέσεως , η δαπάνη για την επανεπίχωση 
του χάνδακα µε προϊόντα εκσκαφής και τέλος της δαπάνης για τη δοκιµασία του δικτύου ύδρευσης – 
αποχέτευσης σε πίεση λειτουργίας 

Τιµή εφαρµογής τεµάχιο (Αριθµητικώς): 285,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): 5ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ5ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Α.Τ. : 2 

Άρθρο 2ο 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε σκυροδετηµένο οδόστρωµα  

Προµήθεια µεταφορά και εργασία τοποθέτησης υλικών για την αποκατάσταση σε λειτουργία του 
εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης από σπάσιµο αγωγού. Στην τιµή 
συµπεριλαµβανόµενης της δαπάνης της καθαίρεσης του ασφαλτοτάπητα ή του σκυροδέµατος (αόπλου ή 
οπλισµένου) µε χρήση ασφαλτοκόπτη, της δαπάνης για την εκσκαφή του χάνδακα σε έδαφος πάσης 
φύσεως µε µηχανικά µέσα ή µε χέρια, της δαπάνης για την προµήθεια και τοποθέτηση του 
απαιτούµενου σε µήκος αγωγού οποιασδήποτε διαµέτρου µετά των αναγκαίων συνδέσµων (ζιµπώ) και 
µικροϋλικών συνδέσεως, η δαπάνη για την προµήθεια, µεταφορά και επίχωση του χάνδακα µε 
αµµοχάλικο και θραυστό υλικό3Α πάχους 20εκ. µετά της εργασίας συµπύκνωσης σε διαµορφωµένο 
οδόστρωµα, η δαπάνη για την προµήθεια και αποκατάσταση του οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα 
οδοστρωσίας C 16/20 και τέλος η δαπάνη για την δοκιµασία του δικτύου σε πίεση λειτουργίας . 

Τιµή εφαρµογής τεµάχιο (Αριθµητικώς): 304,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  

Α.Τ. : 3 

Άρθρο 3ο 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε ασφαλτοστρωµένο οδόστρωµα  

Προµήθεια µεταφορά και εργασία τοποθέτησης υλικών για την αποκατάσταση σε λειτουργία του 
εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης από σπάσιµο αγωγού. 

Στην τιµή συµπεριλαµβανόµενης της δαπάνης της καθαίρεσης του ασφαλτοτάπητα ή του σκυροδέµατος 
(αόπλου ή οπλισµένου) µε χρήση ασφαλτοκόπτη, της δαπάνης για την εκσκαφή του χάνδακα σε έδαφος 
πάσης φύσεως µε µηχανικά µέσα ή µε χέρια, της δαπάνης για την προµήθεια και τοποθέτηση του 
απαιτούµενου σε µήκος αγωγού οποιασδήποτε διαµέτρου µετά των αναγκαίων συνδέσµων (ζιµπώ) και 
µικροϋλικών συνδέσεως , η δαπάνη για την προµήθεια , µεταφορά και επίχωση του χάνδακα µε 
αµµοχάλικο και θραυστό υλικό3Α πάχους 20εκ. µετά της εργασίας συµπύκνωσης σε διαµορφωµένο 
οδόστρωµα, η δαπάνη για την προµήθεια και αποκατάσταση του οδοστρώµατος µε άσφαλτο 
Α265(πάχους 5 εκ.) και τέλος η δαπάνη για την δοκιµασία του δικτύου σε πίεση λειτουργίας . 

Τιµή εφαρµογής τεµάχιο (Αριθµητικώς): 297,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): 5ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
    ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ∆Ε ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ - 

INAXOY 
      

Α/Α Α.Τ.   ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 2   4 5 6 7 8 

               

      ΟΜΑ∆Α 2 
Αποκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης – 
αποχέτευσης σε 
σκυροδετηµένο 
οδόστρωµα 

        

2 2   ΤΕΜ. 1 304 304,00 

      ΟΜΑ∆Α 3 
Αποκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης – 
αποχέτευσης σε 
ασφαλτοστρωµένο 
οδόστρωµα 

        

3 3   ΤΕΜ. 2 297 594,00 

Προυπολ.∆απάνη Εργασίας 898,00 

Φ.Π.Α. % 24 215,52 

ΣΥΝΟΛΟ  1.113,52 

 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      20/5/2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      20/5/2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΙΝΟΥ∆Η ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης – 

αποχέτευσης ∆Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ∆ήµου 

Αµφιλοχίας  

Προϋπολογισμού: 1.113.54€ με ΦΠΑ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

    ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ∆Ε ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ       

Α/Α Α.Τ.  ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 2  4 5 6 7 8 

     ΟΜΑ∆Α 2 
Αποκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης – 
αποχέτευσης σε 
σκυροδετηµένο 
οδόστρωµα 

        

2 2  ΤΕΜ. 1   

     ΟΜΑ∆Α 3 
Αποκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης – 
αποχέτευσης σε 
ασφαλτοστρωµένο 
οδόστρωµα 

        

3 3  ΤΕΜ. 2   

Προυπολ.∆απάνη Εργασίας  

Φ.Π.Α. %   

ΣΥΝΟΛΟ   

   
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ_________________________________________ 
  __________________________________________ 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      20/5/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      20/5/2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΙΝΟΥ∆Η ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 


