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CPV  45247111-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για 
αρδευτικά κανάλια) 

45247112-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για κανάλια 

αποστράγγισης 

 

 

 
ΕΡΓΟ:Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα δήμου 

Αλμωπίας 
 

ΚΑΕ 02.25.7312.0085 Βελτίωση υποδομών κοινής 

ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης ΤΚ Λουτρακίου 
ΠΟΣΟ 7.000,00ΕΥΡΩ (ΣΑΤΑ) 

ΚΑΕ 02.30.7326.0007 Κατασκευή Αντιπλημμυρικού 
Δικτύου  ΤΠ2020 ΠΟΣΟ 30.000,00ΕΥΡΩ (ΣΑΤΑ) 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ο δήμος Αλμωπίας, με στόχο τη σωστή διαχείριση του νερού διερευνά εντοπίζει και προγραμματίζει 
αντιπλημμυρικά έργα και επεμβάσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση, τόσο για να προστατεύσει 
περιοχές από επιφανειακές πλημμυρικές απορροές όσο για να πετύχει πρακτικές ορθολογικής 
άρδευσης μειώνοντας μεγάλες απώλειες νερού άρδευσης κατά τη μεταφορά του στο χωράφι λόγω 
των πεπαλαιωμένων και διάτρητων υφιστάμενων δικτύων. 
Και επειδή συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με την αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο 
σκοπό, δηλαδή την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος από το καλλιεργούμενο έδαφος, στο 
δήμο Αλμωπίας δίκτυα αντιπλημμυρικής προστασίας  χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και ως δίκτυα 
άρδευσης. 
Στον προϋπολογισμό έτους 2021 έχουν εγγραφεί οι κωδικοί : 
-ΚΑΕ 02.25.7312.0085 με τίτλο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης ΤΚ 

Λουτρακίου»  και ποσό 7.000,00ΕΥΡΩ (ΣΑΤΑ) για την κατασκευή τμήματος αρδευτικού δικτύου στην τκ 

Λουτρακίου το οποίο ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και για την απαγωγή όμβριων υδάτων και την αποστράγγιση 

της περιοχής από επιφανειακές πλημμυρικές απορροές. 
-ΚΑΕ 02.30.7326.0007 με τίτλο «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Δικτύου»  και ποσό 30.000,00ΕΥΡΩ (ΣΑΤΑ) για 
την κατασκευή α) τμήματος  δικτύου στην τκ Λουτρακίου με κοινή χρήση ως αρδευτικός και αντιπλημμυρικός 

αύλακας, β) κατασκευή αντιπλημμυρικού δικτύου στην τκ Προμάχων, μήκους περίπου 200μ γ) επισκευή ενός 
τμήματος στην τκ Ξιφιανής, τοιχίο περίπου 35μ  και δ) στην τκ Ίδας μήκους περίπου 20μ. 

Ο αύλακας στην τκ Λουτρακίου που περιλαμβάνεται στη μελέτη και έχει ταυτόχρονα χρήση 
αρδευτικού και αντιπλημμυρικού δικτύου, είναι περίπου 155μ 
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις  
(α) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),  
(β) του Ν. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Καλλικράτης, 
(γ) του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
Η επίβλεψη θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου 
Αλμωπίας, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ 

 

ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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