ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΓΡΔΒΔΝΩΝ Γ.Δ.Τ.Α.Γ.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΔΡΓΟ Αληηθαηαζηάζεηο – Δπηζθεπέο
ππνδνκώλ ύδξεπζεο –
απνρέηεπζεο Γ.Δ.Τ.Α.
Γξεβελώλ πνπ πξνθιήζεθαλ
από Θενκελίεο
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 460.000,00€
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 08/2020

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Α΄ ΓΔΝΙΚΑ.
Η παξνύζα κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ,
Πξνϋπνινγηζκνύ Μειέηεο 570.400,00 € κε Φ.Π.Α. 24%, ή 460.000,00 € (κε
Απξόβιεπηα θαη Αλαζεώξεζε, αιιά ρσξίο ην Φ.Π.Α. ), αθνξά Αληηθαηαζηάζεηο
– Δπηζθεπέο ππνδνκώλ ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γξεβελώλ πνπ
πξνθιήζεθαλ από Θενκελίεο.
Λόγσ ησλ έληνλσλ ρηνλνπηώζεσλ - βξνρνπηώζεσλ ηα έηε 2018 & 2019 , έρνπλ
πξνθιεζεί θαζηδήζεηο - κεηαηνπίζεηο εδαθώλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Σν
απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ εξππζκνύ ησλ εδαθώλ είλαη νη αγσγνί ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο
(θαηαζθεπαζκέλνη από PVC) πνπ δηέξρνληαη από εθεί λα
παξαζύξνληαη από ηελ νιίζζεζε ησλ εδαθώλ κε απνηέιεζκα λα πξνθαινύληαη
δηαξξνέο πόζηκνπ λεξνύ θαη ιπκάησλ - νκβξίσλ ζε δηάθνξνπο.
Καηά ηνλ εθρηνληζκό ησλ νδώλ, εζσηεξηθά ησλ νηθηζκώλ, μειώζεθαλ θαη έζπαζαλ
εζράξεο πδξνζπιινγήο.
Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ ήηαλ κηθξόηεξεο από -10 oC γηα πεξίνδν κεγαιύηεξε ησλ 2
εβδνκάδσλ πξνθάιεζαλ ξάγηζκα - ζπάζηκν ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ.
Πξνθεηκέλνπ ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ ε ΓΔΤΑΓ ηξνπνπνίεζε
ηελ 1/2019 κειέηε ηεο, κε ηελ παξνύζα 08/2020 κειέηε πξνθεηκέλνπ ηελ
αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ.
Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ παξνύζα είλαη:





αληηθαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθώλ αγσγώλ θαη επαλαθνξά πεξηβάιινληνο
ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε (απνθαηάζηαζε κε ίδηα πιηθά, άζθαιην, ζθπξόδεκα,
πιάθα – θπβόιηζν θ.ι.π.)
Δπηζθεπή ή Αληηθαηάζηαζε θξεαηίσλ (ύδξεπζεο, νκβξίσλ, απνρέηεπζεο)
ιόγν έθζεζεο ζε δπζκελείο θαηξηθέο θαη ιόγν παιαηόηεηαο.
Δπηζθεπή δεμακελώλ ιόγν έθζεζεο ζε δπζκελείο θαηξηθέο θαη ιόγν
παιαηόηεηαο
Αληηθαηάζηαζε δηθιέηδσλ - εμνπιηζκνύ ζε πθηζηάκελα θξεάηηα - δεμακελέο.

Οη παξεκβάζεηο αθνξνύλ ην ζύλνιό ησλ Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ.
Β΄ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ.
πλνπηηθά, απηά πνπ κε ηελ παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαζθεπή, είλαη
ηα αθόινπζα :

1. Η επηζθεπή ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ λέν δηεπξπκέλν Γήκν Γξεβελώλ,
βάζεη ησλ ηππηθώλ δηαηνκώλ ηεο κειέηεο θαη εηδηθόηεξα :
Σωληνώζεις πιέζεως από ζωλήνες πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη
απαιηούμενη ανηοτή MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτωμα, καηά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2















Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 225 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 280 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 240κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 355 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 100κ
ύνολο 2.140μ
Δίκησα σπό πίεζη από ζωλήνες ελαηού τσηοζιδήροσ (ductile iron)








Με ζσιήλεο DN 125 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 48κ
Με ζσιήλεο DN 150 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 48κ
Με ζσιήλεο DN 200 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 48κ
Με ζσιήλεο DN 250 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 140κ
Με ζσιήλεο DN 300 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 48κ
Με ζσιήλεο DN 350 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 300κ
ύνολο 632μ
θαζώο θαη ηηο αλάινγεο ζπλδέζεηο όισλ ησλ παξαπάλσ.

Η θαηαζθεπή είθνζη 6 θξεαηίσλ ύδξεπζεο .
Η επηζθεπή είθνζη 20 θξεαηίσλ ύδξεπζεο.
Η επηζθεπή 5 δεμακελώλ ύδξεπζεο
Η ηνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ύδξεπζεο ( αεξεμαγσγώλ,
κεησηώλ πίεζεο, βαλώλ θ.ι.π)
6. Η επηζθεπή ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηνλ λέν δηεπξπκέλν Γήκν Γξεβελώλ,
βάζεη ησλ ηππηθώλ δηαηνκώλ ηεο κειέηεο θαη εηδηθόηεξα
2.
3.
4.
5.








Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο,
SN4, DN/OD 200 mm: 90κ
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο,
SN4, DN/OD 250 mm: 90κ
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο,
SN4, DN/OD 315 mm: 90κ
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο,
SN4, DN/OD 400 mm: 90κ
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο,
SN4, DN/OD 500 mm: 78κ

ύνολο 438μ
θαζώο θαη ηηο αλάινγεο ζπλδέζεηο όισλ ησλ παξαπάλσ.
7. Η θαηαζθεπή είθνζη 3 θξεαηίσλ απνρέηεπζεο .
8. Η επηζθεπή είθνζη 20 θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο
9. Η ηνπνζέηεζε – ζύλδεζε κε ην δίθηπν 15 ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ
Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο με Φ.Π.Α. 24% αλέξρεηαη ζε 570.400,00 €, ή
(460.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), θαη αλαιύεηαη σο εμήο :

1.
2.

3.

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ - ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ…………………………………………… 284.961,40€
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ…………………………………………..53.930,26€
Δξγαζίεο Πξνππνινγηζκνύ

338.891,66

Γ.Δ & Ο.Δ 18 (%)

61.000,50

ύλνιν :

399.892,16

Απξόβιεπηα 15 (%)

59.983,82

ύλνιν :
Πνζό γηα αλαζεσξήζεηο
ύλνιν :
Φ.Π.Α. 24 (%)
Γενικό ύνολο :

459.875,98
124,02
460.000,00
110.400,00
570.400,00

Σν έξγν πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί κε εξγνιαβία κεηά από αλνηθην
ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΓ , ην νπνίν θαη ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε
άξηζησλ πιηθώλ θαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο κειέηεο.
(Γρεβενά Υεβρουάριοσ 2020)
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