ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ( ΦΑΣΗ ΙΙ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο ανατολικό και
δυτικό τμήμα του οικισμού Κιμμερίων θα κατασκευαστούν πλαϊνά φρεάτια
σύνδεσης ακαθάρτων των ιδιοκτησιών .
Στο ανωτέρω έργο θα γίνει πλήρης κατασκευή

πλαϊνών τυπικών φρεατίων

σύνδεσης δικτύου αποχέτευσης , σε κάθε θέση του έργου και ανάλογα του βάθους
της σωληνογραμμής σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες ΕΤΕΠ και αναλυτικά με τις κατωτέρω επί μέρους σύμφωνα με το
αντικείμενο εργασίες:
1. ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
2. εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους
εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος,
καθώς και φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και
μεταφορά τους.
3. καθαιρέσεις σκυροδεμάτων και ασφαλτοστρώσεων καθώς και αποξηλώσεις
4. τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
5. εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20
6. κατασκευές από οπλισμένο τσιμεντοσωλήνα που απαρτίζουν το φρεάτιο
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις ισχύουσες προδιαγραφές
7. εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης
και τις ισχύουσες προδιαγραφές
8. προμήθεια και τοποθέτηση του καλύμματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

9. επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με άμμο επίχωσης
ορυχείου ή χειμάρρου
10. επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση
(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο)
11. κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του
φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις ισχύουσες προδιαγραφές
12. τοποθέτηση μηχανοσίφωνα Φ160 εντός του φρεατίου και τοποθέτηση
συστολής Φ200/160 για την πλήρη σύνδεση του με το υπάρχον δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων.
13. Τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου ειδικού τεμαχίου σύνδεσης του φρεατίου με
το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων για την εύρυθμη λειτουργία του.
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