
 
 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ     
ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ                    
 ΓΡΔΒΔΝΩΝ    Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 
ΣΔΥΝΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ  

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Α΄ ΓΔΝΙΚΑ.  
 
Ζ παξνύζα κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ, 
Προϋπολογισμού Μελέτης 421.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%, ή 340.000,00 € (με 
Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά τωρίς το Φ.Π.Α. ), αθνξά ηελ επηζθεπή ηνπ 
δηθηύνπ Ύδξεπζεο ηνπ  Γήκνπ Γξεβελώλ, πξνθεηκέλνπ ηελ αληηκεηώπηζε 
πξνβιεκάησλ ιεηςπδξίαο πνπ εκθαλίδνληαη ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 
Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί είλαη ε παιαηόηεηα ησλ αγσγώλ (πνπ έρεη σο 
απνηέιεζκα δηαξξνέο θαη ζπρλέο βιάβεο), ν κε δηαρσξηζκόο ησλ δηθηύσλ ζε δώλεο 
ύδξεπζεο (αλάινγα κε ην πςόκεηξν) εληόο ησλ Γ.Γ. πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηηο 
ζπρλέο δηαθνπέο πδξνδόηεζεο ζηηο ςειέο πεξηνρέο, ε κε ύπαξμε θξεαηίσλ (ή κε 
ιεηηνπξγία ησλ δηθιίδσλ ζε πθηζηάκελα θξεάηηα) πνπ θαζηζηά δύζθνιν ηνλ έιεγρν 
ηνπ δηθηύνπ, ηνλ εληνπηζκό ησλ βιαβώλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δηαξξνώλ θαη ηέινο 
νη πςειέο πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο. Με ηελ παξνύζα 
πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ 
πξνβιεκάησλ. 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.)  

 θαηαζθεπή θξεαηίσλ εληόο ησλ νηθηζκώλ πξνθεηκέλνπ ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθηύσλ, 

 Αληηθαηάζηαζε δηθιέηδσλ - εμνπιηζκνύ ζε πθηζηάκελα θξεάηηα. 
 

Οη παξεκβάζεηο αθνξνύλ ην ζύλνιό ησλ Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνπκε ηνπνζεζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κίμε, Φηιηππαίνη, Γνηζηθό, Μεζνινύξη, 
Αιαηόπεηξα, Εηάθαο, πήιαην, Μπξζίλα, Άγηνο Γεώξγηνο, Κλίδε, Νενρώξη 
 
Β΄ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ.  
 
πλνπηηθά, απηά πνπ κε ηελ παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαζθεπή, είλαη 
ηα αθόινπζα : 
 

1. Ζ 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: 500κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 75 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm: 1.800κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm: 500κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 500κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 500κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 500κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 500κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 500κ 



 
 

 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 200κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm: 500κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm: 500κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 400 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm: 200κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 25 atm: 200κ 

 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 25 atm: 200κ 
 
 
Δίκησα σπό πίεζη από ζωλήνες ελαηού τσηοζιδήροσ (ductile iron) 
 

 Με ζσιήλεο DN 125 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 200κ 

 Με ζσιήλεο DN 150 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 200κ 

 Με ζσιήλεο DN 400 mm / θιάζεο C30, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545:12κ 

θαζώο θαη ηηο αλάινγεο ζπλδέζεηο όισλ ησλ παξαπάλσ.  

2. Ζ θαηαζθεπή είθνζη ( 20 ) θξεαηίσλ δηθιίδσλ . 

3. Όιεο νη  απαξαίηεηεο θαζαηξέζεηο, θαηαζθεπέο κε μπινηύπνπο θαη ζθπξόδεκα, πνπ 
ζα ρξεηαζζνύλ θαη νη απνθαηαζηάζεηο ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε 

 
Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ.  
 
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο με Φ.Π.Α. 24% αλέξρεηαη ζε 421.600,00 €, ή 
(340.000,00 € τωρίς Φ.Π.Α.),  θαη αλαιύεηαη σο εμήο : 
 
1. Δργασίες Αποτέτεσσης.  

 
α)Έμνδα εξγαζηώλ     250.511,00€ 
β) Γ.Δ.+Ο.Δ. 18% 45.091,98 € 
γ) Απξόβιεπηα 15% 44.340,45 € 
δ) Αλαζεώξεζε 56,57 € 
ε) Φ.Π.Α. 24%    81.600,00 € 

ύνολο 421.600,00 € 
 
Σν έξγν πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί κε εξγνιαβία κεηά από 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    Ιούνιοσ 2018) 
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