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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Προϋπολογισµός Μελέτης 
3. Τιµολόγιο Μελέτης 
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
∆απάνη Εργασιών  :  8.498,55 € 
Γ.Ε. & Ο.Ε.   :  1.529,74 € 
Απρόβλεπτη ∆απάνη  :  1.504,24 € 
Φ.Π.Α. 24%         :  2.767,81 € 
Σύνολο                : 14.300,34 € 
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Τεχνική Περιγραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες που θα γίνουν για τη διαμόρφωση 

χώρου διέλευσης πεζών, στον οποίο αρχικά θα κατασκευαστεί αύλακας περισυλλογής 

όμβριων υδάτων στη θέση «Μωραϊτέους»  και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο 

της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής. 

Το έργο θα κατασκευαστεί σε χώρο κοντά στον δρόμο εισόδου της κοινότητας. (βλ. 

συνημμένες φωτογραφίες) 

Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες : 

• Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με την 

πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

• Τοποθέτηση αγωγών PVC διαμέτρου 200mm και μήκους 78,00 m (σε 13 τεμάχια 

μήκους 6,00 m). 

• Τοποθέτηση αγωγών PVC διαμέτρου 125mm και μήκους 15,00 m  (σε 5 τεμάχια μήκους 

3,00 m). 

• Τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών  πλάτους 200mm και μήκους 8,00 m  (σε 2 τεμάχια 

μήκους 4,00 m). 

• Κατασκευή τεσσάρων (4) φρεατίων ύψους 0,50m (κατ΄ εκτίμηση, εκ των δύο 

διαστάσεις 50x70x50 και των άλλων δύο 50x60x50) .  

• Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου και με 

προϊόντα διαλογής  από τις εκσκαφές  στις θέσεις των ορυγμάτων. 
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