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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 Η μελέτη αυτή αφορά στη  βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στην Τοπική  Κοινότητα  Γαρεφείου του
Δήμου Αλμωπίας, με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος και τον εξορθολογισμό της χρήσης του, όσο αφορά στις
υφιστάμενες  περιοχές  άρδευσης  και  όχι  νέων  περιοχών  προς  άρδευση.  Αυτή  συνίσταται  σε  τμήματα  του
ανοιχτών αγωγών δικτύου, οι οποίοι παρουσιάζουν  ανεπάρκεια λόγω παλαιότητας και πολύ συχνά βλάβες και
κατά συνέπεια διαρροές , με αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού και να απασχολείται συνεχώς
προσωπικό του Δήμου, επισκευάζοντας συνεχώς ζημιές σε συγκεκριμένα τμήμα του δικτύου. 

Σε γενικές γραμμές τα ανωτέρω δίκτυα, αντιμετωπίζουν προβλήματα στεγάνωσης λόγω παλαιότητας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να λύσει άμεσα προβλήματα σε τμήματα δικτύων ώστε να αποφευχθούν με-
γάλες απώλειες ύδατος. Αφετέρου, απώτερος στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση του αρδευτικού ύδατος, έτσι
ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κατά το δυνατό καλύτερο τρόπο και με εξοικονόμηση πόρων. 

Αναλυτικά θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης του κατεστραμμένου τσιμενταύλακα και όπου απαιτηθεί νέα
κατασκευή ανοιχτού αγωγού μεταφοράς υδάτων, η οποία θα καταλήγει στον υπάρχοντα αγωγό, από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και κατασκευές θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το έργο θα είναι πλήρως λειτουργικό και αυτοτελές.
Η μελέτη συντάσσεται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας  (Τ.Τ.Υ.)  σύμφωνα με

τον  Ν.  4412/2016  βάσει  της  εγγεγραμμένης  πίστωσης  ποσού  30.169,80ευρώ  στον  ΚΑ  25.7312.0093  του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. είναι: 30.167,76 ΕΥΡΩ
Η επίβλεψη θα γίνει από το Τ.Τ.Υ. σύμφωνα με τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμ-

βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

ΑΡΙΔΑΙΑ, 15/10/2018
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
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