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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια υδραυλικών υλικών για 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ   έτους 2016 – ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ  
  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ -    
  

  
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να καλύψει ανάγκες του Δήμου Πύλου-Νέστορος και αφορά στην 

προμήθεια υδραυλικών ειδών για την αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται στα δίκτυα ύδρευσης 

των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και συγκεκριμένα των Δ.Ε. Κορώνης, Μεθώνης και Παπαφλέσσα, τα 

δίκτυα των οποίων είναι παλιά και απαιτούν παρεμφερή υλικά αντιμετώπισης βλαβών. Οι Δ.Ε. Μεθώνης και 

Κορώνης είναι παραθαλάσσιες περιοχές και λόγω της φύσης τους έχουν πολλές κατοικίες εκτός οικισμού. Η 

Δ.Ε. Παπαφλέσσα έχει πολλούς μικρούς οικισμούς σε σχετικά μεγάλη περιοχή. Και στις τρεις αυτές περιοχές 

τα δίκτυα ύδρευσης είναι μεγάλα, τα εκτός οικισμών τμήματα, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος, είναι παλιά 

και από την εμπειρία της Υπηρεσίας Ύδρευσης εμφανίζουν παρόμοιες ανάγκες υλικών, γι’ αυτό μπορεί η 

προμήθειά τους να γίνει με την ίδια μελέτη.  Θα ληφθεί μέριμνα ώστε τα υλικά να είναι καινούργια και να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου. 

Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων, αλλά και για τις επεκτάσεις όπου 

θα λάβουν χώρα, είναι αναγκαία η προμήθεια ενός εκτενούς καταλόγου από υδραυλικά υλικά και 

εξαρτήματα. Τα υδραυλικά αυτά υλικά και εξαρτήματα, εκτός του πολύ μεγάλου πλήθους τους, καθίστανται 

αναγκαία με βάση μια τυχαία χρονικά βλάβη, αφού οι ανάγκες δημιουργούνται κυρίως με βάση τις βλάβες.  

Η προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη απαραίτητα για την αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης και 

αποχέτευσης, αλλά και υλικά βοηθητικά στο συνεργείο ύδρευσης για την αποκατάσταση των βλαβών. 

Τα υδραυλικά υλικά και εξαρτήματα θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια 

Υπηρεσία, στο σημείο όπου θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού κατά την εφαρμογή της 

απόφασης ΥΠ. ΕΣ. 11389/93  (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.) και λοιπών σχετικών νόμων και 

διατάξεων. 

Οι προμήθειες αναφέρονται στην Προμέτρηση και περιγράφονται στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης πιστώσεως που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης της παρούσης 

προμήθειας και ανέρχεται, μαζί με το 23% για Φ.Π.Α .στο συνολικό ποσό των  50,000,00   ΕΥΡΩ 

Η πίστωση του έργου είναι γραμμένη στον Κ.Α.25.7336.071 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

Δήμου Πύλου-Νέστορος, οικονομικού έτους 2016, ύψους 50,000,00   ΕΥΡΩ από ιδίους πόρους. 
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