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ΔΗΜΟΤΙΚΗ      Αρ. Μελ. : 16/ 2020  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ         ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ   

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ         ΕΤΟΣ  2020» 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ         

      ΠΡΟΫΠ.: 30.000,00€  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ  

 

 

 Με την παρούσα μελέτη,  η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προτίθεται να προχωρήσει στις προγραμματισμένες 

ετήσιες εργασίες που αφορούν την απεντόμωση – μυοκτονία και απόσμηση του δικτύου λυμάτων και 

ομβρίων υδάτων του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου.  

 Η εργασία τις απεντόμωσης θα διενεργηθεί με εκνέφωση κατά μήκος όλων των δικτύων, δια μέσω 

των φρεατίων επίσκεψης (λυμάτων και ομβρίων) και των φρεατίων πεζοδρομίου (σύνδεσης των οικιών με 

το δίκτυο λυμάτων), με χρήση ειδικού διαλύματος, η σύσταση του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) τις μελέτης.  

 Η εργασία τις μυοκτονίας, θα διενεργηθεί με την τοποθέτηση ενός ειδικού δολώματος, στα φρεάτια 

των δικτύων λυμάτων και ομβρίων υδάτων. Επίσης θα διενεργηθεί με την τοποθέτηση δολοματικών 

σταθμών σε κατάλληλες τοποθεσίες καθώς και την αναδόλωση υπαρχόντων σταθμών οι οποίοι βρίσκονται 

σε καλή κατάσταση. Η σύσταση των δολωμάτων περιγράφεται αναλυτικά στην Ε.Σ.Υ. τις μελέτης.  

 Ακόμη θα διενεργηθεί και εργασία απόσμησης κατά μήκος όλου του δικτύου αποχέτευσης. 

 Ο κύκλος των εργασιών θα περιλαμβάνει πέντε  (5) επεμβάσεις για την απεντόμωση και πέντε (5) 

επεμβάσεις για την μυοκτονία, καθώς και την τοποθέτηση δολωματικών  σταθμών ή αναδόλωση 

υπαρχόντων, όπως χρειάζεται,  για την διάρκεια ενός έτους.  

 Οι επεμβάσεις αφορούν την Δ.Ε. Ναυπλίου, ήτοι την Παλιά Πόλη,  την Πρόνοια, τις περιοχές 

Γηπέδου, Κούρτη, Ν. Βυζαντίου, Πολύγωνο, Κουτσούρια και Ροδίου, Άρια, Αγ.Βλάσσιο, Αγ Κυριακή, τις 

Νέες και Παλιές Εργατικές Κατοικίες, τη Νέα Πολιτεία καθώς και τα δ.δ. Τολό, Λευκακάκια, Εξώστη  

Πυργιώτικα, Δρέπανο και περιοχή Πλάκας. 

 Επίσης θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής καταγραφή των εργασιών που έγιναν – φρεάτια και 

σχάρες που ψεκάσθηκαν, νέοι δολωματικοί σταθμοί, αναδόλωση υπαρχόντων σταθμών κ.λ.π.  

 Ο  συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας, ανέρχεται σε 30.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και η 

πίστωση προέρχεται από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.(κωδ.προϋπ: 15.91.026), ενώ ως τρόπος εκτέλεσης της 

υπηρεσίας,  προτείνεται αυτός με συνοπτικό διαγωνισμό, βάσει του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016)   . 

 

 

                                                        Ναύπλιο ,  

 

 

Συντάχθηκε           Ελέγχθηκε  


