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1

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σο παρόν τεφχοσ αποτελεί τμιμα του Φακζλου Δθμόςιασ φμβαςθσ Μελζτθσ ι Σεχνικισ Τπθρεςίασ και
ςυγκεκριμζνα του Τποφακζλου πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το
άρκρο 281 του Ν. 4412/2016.

1.1

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποτελεί ο κακοριςμόσ των ηωνϊν προςταςίασ των ςθμείων (ι
πεδίων) υδρολθψίασ που εξυπθρετοφν δίκτυα φδρευςθσ τα οποία λειτουργεί θ ΔΕΤΑ Γρεβενϊν. Οι εν
λόγω εργαςίεσ κα λάβουν χϊρα ςφμφωνα με το βαςικό μζτρο με κωδικό Μ09Β0401 του χεδίου
Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν Τδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ (EL09).
Ειδικότερα, θ μελζτθ περιλαμβάνει δράςεισ κακοριςμοφ και οριοκζτθςθσ ηωνϊν ι/και μζτρων προςταςίασ
(εάν αυτά απαιτθκοφν) ςθμείων υδρολθψίασ φδατοσ, που προορίηεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ από
υπόγεια υδατικά ςυςτιματα.

1.2

Περιγραφή περιοχήσ μελζτησ

Ο Διμοσ Γρεβενϊν είναι διμοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, ο οποίοσ ςυςτάκθκε το 2011 από τθ
ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων διμων Βεντηίου, Γρεβενϊν, Γόργιανθσ, Θρακλεωτϊν, Θ. Ηιάκα, Κοςμά
Αιτωλοφ και των κοινοτιτων Αβδζλλασ, Δοτςικοφ, Μεςολουρίου, Περιβολίου, αμαρίνθσ, μίξθσ,
Φιλιππαίων. Πρωτεφουςά του είναι τα Γρεβενά, τα οποία είναι επίςθσ θ μοναδικι πόλθ του. Είναι ο
μεγαλφτεροσ ςε ζκταςθ διμοσ τθσ Ελλάδασ, με 1.859 τετρ. χλμ., ενϊ ο πλθκυςμόσ του είναι 25.905
κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011.

Πεπιγπαθή
ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ (Έδπα: Γπεβενά,ηα)
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΒΓΔΛΛΑ
Σοπική Κοινόηηηα Αβδέλλαρ
Αβδέιια,ε
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΚΟΜΑ
Σοπική Κοινόηηηα Αγίος Κοζμά

Μόνιμορ Πληθςζμόρ
25.905
280
280
280
870
75

Άγηνο Κνζκάο,ν
Άλσ Δθθιεζία,ε
Δθθιεζία,ε
Σοπική Κοινόηηηα Γαζςλλίος
Γαζύιιηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Καληπάσηρ
Καιεξάρε,ε
Σοπική Κοινόηηηα Καλλονήρ
Καιινλή,ε
Σοπική Κοινόηηηα Κςδωνιών

49
25
1
12
12
125
125
6
6
104

Κπδσλίαη,αη
Λείςηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Κςπαπιζζίος
Κππαξίζζηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Μεγάπος

81
23
43
43
370
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Πεπιγπαθή
Μέγαξνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Οποπεδίος
Οξνπέδηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Σπικόπθος
Σξίθνξθνλ,ην
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΔΝΣΕΗΟΤ
Σοπική Κοινόηηηα Δξάπσος
Βάξεο,ν
Έμαξρνο,ν
Σοπική Κοινόηηηα Κένηπος

Μόνιμορ Πληθςζμόρ
370
110
110
25
25
1.969
110
48
62
232

Αγαιαίνη,νη
Κέληξνλ,ην
Νεζίνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Κνίδηρ
Ιηέα,ε
Κλίδε,ε
Μηθξνθιεηζνύξα,ε
Πηζηηθόλ,ην
Πόξνο,ν
Σοπική Κοινόηηηα Παλαιοσωπίος

47
102
83
610
133
264
63
50
100
237

Παιαηνρώξηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Πονηινήρ

237
333

Πνληηλή,ε
Σοπική Κοινόηηηα Πςλωπών
Ππισξνί,νη
Σοπική Κοινόηηηα απακήναρ
Γίπνξνλ,ην
Νενρώξηνλ,ην
αξαθήλα,ε
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΟΡΓΗΑΝΖ
Σοπική Κοινόηηηα Καλλιθέαρ
Καιιηζέα,ε
Πξηόληα,ηα
Σοπική Κοινόηηηα Κηποςπείος

333
69
69
378
85
116
177
885
122
58
64
206

Κεπνπξείνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Κπανέαρ
Κξαλέα,ε
Σοπική Κοινόηηηα Μικπολιβάδος
Μηθξνιίβαδνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Πηγαδίηζηρ
Πεγαδίηζα,ε
Σοπική Κοινόηηηα ιηαπά
ηηαξάο,ν
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
Γημοηική Κοινόηηηα Γπεβενών
Γξεβελά,ηα
Γνμαξάο,ν
Καιακίηζηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Αγίων Θεοδώπων

206
385
385
56
56
96
96
20
20
17.610
13.374
13.137
208
29
369

Άγηνη Θεόδσξνη,νη
Αηκηιηαλόο,ν

215
36
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Πεπιγπαθή
Αλζξαθηά,ε
Γεζπόηεο,ν
Σοπική Κοινόηηηα Αμςγδαλεών

Μόνιμορ Πληθςζμόρ
103
15
500

Αγία Σξηάο,ε
Ακπγδαιέαη,αη
Λόρκε,ε
Σοπική Κοινόηηηα Βαηολάκκος
Βαηόιαθθνο,ν
Σοπική Κοινόηηηα Δλάηος
Έιαηνο,ν
Κάζηξνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Δλεςθέπος
Διεύζεξνλ Πξνζθύγσλ,ην
Διεύζεξνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Καλοσίος

32
446
22
287
287
177
164
13
229
172
57
106

Αγάπε,ε
Καιόρηνλ,ην
Μεζόιαθθνο,ν
Σοπική Κοινόηηηα Κςπακαλήρ
Κπξαθαιή,ε
Σοπική Κοινόηηηα Μεγάλος ειπηνίος
Μέγα εηξήληνλ,ην
Μηθξόλ εηξήληνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Μςπζίνηρ
Αζπξόθακπνο,ν
Μπξζίλα,ε
Σοπική Κοινόηηηα Ροδιάρ

26
31
49
130
130
555
461
94
343
80
263
252

Ρνδηά,ε
Σοπική Κοινόηηηα ςνδένδπος

252
194

ύλδελδξνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Φελλίος
Διεπζεξνρώξηνλ,ην
Φειιίνλ,ην
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΟΣΗΚΟΤ
Σοπική Κοινόηηηα Γοηζικού
Γνηζηθόλ,ην
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΡΑΚΛΔΩΣΩΝ
Σοπική Κοινόηηηα Αγίος Γεωπγίος
Άγηνο Γεώξγηνο,ν
Σοπική Κοινόηηηα Αηδονίων
Αεδόληα,ηα
Γαζάθηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Κιβωηού
Κηβσηόο,ε
Σοπική Κοινόηηηα Κλημαηακίος
Κιεκαηάθηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Κοκκινιάρ
Κνθθηληά,ε
Νέα Σξαπεδνύο,ε
Σοπική Κοινόηηηα Μηλέαρ
Μειέα,ε

194
1.094
59
1.035
39
39
39
1.890
452
452
64
53
11
417
417
82
82
242
223
19
205
205
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Πεπιγπαθή
Σοπική Κοινόηηηα Πολςδένδπος

Μόνιμορ Πληθςζμόρ
172

Πνιύδελδξνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Σαξιάπσος

172
256

Σαμηάξρεο,ν
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΕΗΑΚΑ
Σοπική Κοινόηηηα Αλαηόπεηπαρ
Αιαηόπεηξα,ε
Σοπική Κοινόηηηα Αναβπςηών

256
1.297
76
76
23

Αλαβξπηά,ηα
Σοπική Κοινόηηηα Εάκα

23
157

Εάθαο,ν
Πεξηβνιάθηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Κοζμαηίος

145
12
134

Κνζκάηηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Λάβδα

134
49

Λάβδαο,ν
Σοπική Κοινόηηηα Μαςπαναίων

49
289

Μαπξαλαίνη,νη
Μαπξνλόξνο,ην
ηαπξόο,ν
Σοπική Κοινόηηηα Μονασιηίος
Μνλαρίηηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Πανοπάμαηορ
Παλόξακα,ην
Σοπική Κοινόηηηα Πολςνεπίος

159
78
52
98
98
32
32
85

Πνιπλέξηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Πποζβόππος

85
39

Πξόζβνξξνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα πηλαίος

39
187

πήιαηνλ,ην
Σοπική Κοινόηηηα Σπικώμος
Παξόξεηνλ,ην
Σξίθσκνλ,ην
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΟΛΟΤΡΗΟΤ
Σοπική Κοινόηηηα Μεζολοςπίος
Μεζνινύξηνλ,ην
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΟΛΗΟΤ
Σοπική Κοινόηηηα Πεπιβολίος
Πεξηβόιηνλ,ην
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΜΑΡΗΝΑ
Σοπική Κοινόηηηα αμαπίναρ

187
128
12
116
33
33
33
21
21
21
378
378

ακαξίλα,ε
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΗΞΖ
Σοπική Κοινόηηηα μίξηρ

378
454
454

κίμε,ε
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΗΛΗΠΠΑΗΩΝ
Σοπική Κοινόηηηα Φιλιππαίων
Αεηηά,ε
Κνπξνύλα,ε
Φηιηππαίνη,νη

454
179
179
34
0
145
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1.3

Τφιςτάμενεσ μελζτεσ-ςτοιχεία

χετικζσ υφιςτάμενεσ μελζτεσ και λοιπά ςτοιχεία:


1θ Ανακεϊρθςθ χεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν Τδατικοφ Διαμερίςματοσ
Δυτικισ Μακεδονίασ (EL09), (ΦΕΚ 4676/Β/29-12-2017).



χζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Πλθμμφρασ Τδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ (EL9),
(ΦΕΚ 2689/Β/06-07-2018).

Επιςημαίνεται ότι μικρό τμήμα τησ Π.Ε. Γρεβενών ανήκει ςτο Υδατικό Διαμζριςμα Ηπείρου (EL05) και ςτο
Υδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (EL08).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ

2.1

Περιγραφή μελετϊν

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά ςτθν εκπόνθςθ των απαραίτθτων υδρογεωλογικϊν μελετϊν, ςτθν
αξιολόγθςθ-αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τουσ και ςτον κακοριςμό των ηωνϊν προςταςίασ των
υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων (ΤΤ) που προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.
Οι κατθγορίεσ των εκπονοφμενων μελετϊν ζχουν ωσ εξισ:


Γεωλογικζσ-Τδρογεωλογικζσ Μελζτεσ & Ζρευνεσ (κατ. 20). Οι μελζτεσ κα εκπονθκοφν ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβϊν μθχανικϊν κλπ».

Οι εργαςίεσ και το περιεχόμενο τθσ υδρογεωλογικισ μελζτθσ ζχει ωσ εξισ:

2.1.1

Εργασίες υδρογεωλογικής μελζτης

Οι υδρογεωλογικζσ μελζτεσ εκπονοφνται από μελετθτζσ κατόχουσ μελετθτικοφ πτυχίου ανάλογου
γνωςτικοφ αντικειμζνου (κατ. 20). Οι εκπονοφμενεσ ερευνθτικζσ-μελετθτικζσ εργαςίεσ ζχουν ωσ εξισ:
1. υλλογι και αξιολόγθςθ υφιςτάμενων μελετϊν
Θ εργαςία περιλαμβάνει τθ ςυλλογι, μελζτθ και αξιολόγθςθ υφιςτάμενων ςτοιχείων, μετριςεων,
τεχνικϊν εκκζςεων και μελετϊν, που αναφζρονται ςτθν περιοχι και αφοροφν το αντικείμενο τθσ
μελζτθσ. Ανάλογα με τον ςκοπό τθσ μελζτθσ και το εφροσ τθσ περιοχισ που εμπίπτει ςτισ
απαιτιςεισ του μζτρου, ςε ςχζςθ με το εξεταηόμενο ΤΤ και τα επιφανειακά και τυχόν άλλα ΤΤ
που ςχετίηονται με αυτό, όπωσ περιγράφονται ςτο οικείο Δ, ςυγκεντρϊνονται ςτοιχεία ςχετικά με
τθν ποςοτικι και ποιοτικι αξιολόγθςθ των υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων, τθ ςφνδεςθ και
εξάρτθςι τουσ με επιφανειακά υδατικά ςϊματα και φυςικά οικοςυςτιματα, τα κλιματικά και
υδρολογικά δεδομζνα, τισ ανάγκεσ χριςθσ νεροφ (φδρευςθ, άρδευςθ, κτθνοτροφία, βιομθχανία,
τουριςμόσ), τα υφιςτάμενα υδατικά ζργα όπωσ γεωτριςεισ, υδρομαςτεφςεισ πθγϊν, αγωγοφσ
μεταφοράσ νεροφ, λιμνοδεξαμενϊν και τζλοσ πθγϊν ρφπανςθσ και ρυπογόνων δραςτθριοτιτων.
2. Γεωλογικζσ Χαρτογραφιςεισ
Οι γεωλογικζσ χαρτογραφιςεισ αποτελοφν τθ βαςικι εργαςία υποβάκρου και τεκμθρίωςθσ κάκε
υδρογεωλογικισ μελζτθσ. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ κα γίνει χριςθ των ςχετικϊν υφιςτάμενων
ςτοιχείων (γεωλογικοί χάρτεσ ςε κλίμακα 1:50.000) του ΙΓΜΕ.
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3. Ειδικοί και Βοθκθτικοί Θεματικοί Χάρτεσ
Θ ςφνταξθ των ειδικϊν και βοθκθτικϊν χαρτϊν γίνεται ςτθν ίδια ι ςε μεγαλφτερθ κλίμακα από
αυτιν του βαςικοφ γεωλογικοφ χάρτθ. φμφωνα με το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ,
απαιτείται θ ςφνταξθ πιεηομετρικϊν χαρτϊν.
Οι πιεηομετρικοί χάρτεσ ςυντάςςονται με βάςθ τισ διακζςιμεσ ι/και τισ πραγματοποιθκείςεσ
μετριςεισ τθσ ςτάκμθσ του υδροφόρου ορίηοντα ςε διαφορετικζσ περιόδουσ και ειδικότερα τθσ
χαμθλισ ςτάκμθσ κατά τθν ξθρά περίοδο και τθσ υψθλισ ςτάκμθσ κατά τθν υγρι περίοδο.
Απεικονίηουν τα υδροςθμεία ςτα οποία πραγματοποιικθκαν οι μετριςεισ ςτάκμθσ, τισ
ιςοπιεηομετρικζσ καμπφλεσ και τισ ιςοβακείσ καμπφλεσ των υδροφορζων, τισ εποχικζσ μεταβολζσ
τθσ ςτάκμθσ, τισ πικανζσ ι βεβαιωμζνεσ ηϊνεσ τροφοδοςίασ, τθν διεφκυνςθ τθσ υπόγειασ κίνθςθσ
του νεροφ και τουσ κφριουσ και δευτερεφοντεσ άξονεσ υπόγειασ αποςτράγγιςθσ.
4. Απογραφι υδροςθμείων και ςθμείων υδρολθψίασ
Θ απογραφι των υδροςθμείων (πθγζσ, φρζατα, γεωτριςεισ κ.λπ.) αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ
δυναμικότθτασ των υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων και των ςυνκθκϊν εκμετάλλευςισ τουσ για
διάφορεσ χριςεισ. Για τθν απογραφι χρθςιμοποιείται ζντυπο με πλιρθ καταγραφι των ςτοιχείων
όπου αναγράφονται όλα τα υδρολογικά, υδρογεωλογικά (ποςοτικά και ποιοτικά) και τεχνικά
δεδομζνα κακϊσ και τα ςτοιχεία χριςθσ νεροφ κάκε υδροςθμείου με κατάρτιςθ ςχετικοφ
μθτρϊου. Περιλαμβάνεται επίςθσ θ επιςιμανςθ τθσ κζςθσ του υδροςθμείου για τθν αποτφπωςθ
και παρουςίαςι του ςε χάρτθ με τθ χριςθ GPS. Σα ςθμεία αυτά ζχουν ζνδειξθ ταυτοποίθςθσ με τα
δεδομζνα του Εκνικοφ Μθτρϊου θμείων Τδρολθψίασ.
5. Μετριςεισ ςτάκμθσ
Πραγματοποιοφνται ςε επιλεγζντα υδροςθμεία χαρακτθριςτικά και αντιπροςωπευτικά των
υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων. Οι μετριςεισ γίνονται ςε διαφορετικζσ περιόδουσ και ειδικότερα
τθσ χαμθλισ ςτάκμθσ κατά τθν ξθρά περίοδο και τθσ υψθλισ ςτάκμθσ κατά τθν υγρι περίοδο. Με
βάςθ τα αποτελζςματα των μετριςεων ςτάκμθσ ςυντάςςονται οι πιεηομετρικοί χάρτεσ.
6. Δειγματολθψία Νεροφ και Αποςτολι ςτο Εργαςτιριο για Ανάλυςθ
Πραγματοποιοφνται ςε επιλεγζντα υδροςθμεία (πθγζσ, φρζατα, γεωτριςεισ κλπ.), τα οποία είναι
αντιπροςωπευτικά των υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων, ϊςτε να εξυπθρετείται το αντικείμενο
και θ ςκοπιμότθτα τθσ μελζτθσ. Θ επιλογι των υδροςθμείων δειγματολθψίασ και των χθμικϊν
ςτοιχείων που κα ανιχνευκοφν κακορίηεται από το ςκοπό τθσ μελζτθσ και από τθ χριςθ για τθν
οποία προορίηεται το υπόγειο νερό.
Θ δειγματολθψία γίνεται βάςει των ιςχυόντων προδιαγραφϊν, το δείγμα νεροφ τοποκετείται ςε
ειδικζσ πλαςτικζσ φιάλεσ, οι οποίεσ ςυςκευάηονται και αποςτζλλονται ςε εγκεκριμζνο εργαςτιριο
για τθν εκτζλεςθ τθσ χθμικισ ανάλυςθσ. Κατά τθ διενζργεια τθσ δειγματολθψίασ,
πραγματοποιείται επιτόπια μζτρθςθ κερμοκραςίασ και ειδικισ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ του
νεροφ.
7. Εκτζλεςθ Χθμικισ - Μικροβιολογικισ Ανάλυςθσ Νεροφ
Θ χθμικι και μικροβιολογικι ανάλυςθ του νεροφ των δειγματολθψιϊν πραγματοποιείται ςε
εγκεκριμζνο εργαςτιριο. ε κάκε δείγμα νεροφ γίνεται πλιρθσ χθμικι ανάλυςθ και τα
αποτελζςματα καταγράφονται ςε ειδικό ζντυπο όπου υπάρχει παρουςίαςθ με ςχόλια των
υδροχθμικϊν παραμζτρων που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Θ αρμόδια Διεφκυνςθ
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Τδάτων κακορίηει τισ παραμζτρουσ προςδιοριςμοφ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τουσ ςκοποφσ του
ζργου. Αντιςτοίχωσ πραγματοποιοφνται και οι μικροβιολογικζσ αναλφςεισ με δειγματολθψία ςε
αποςτειρωμζνεσ φιάλεσ νεροφ.
8. Μακθματικά Μοντζλα Προςομοίωςθσ Ροισ Τπόγειων Τδροφορζων
Θ ςυμβολι των μακθματικϊν μοντζλων προςομοίωςθσ υπόγειων υδροφορζων αφορά ςτθ
ςυνολικι διαχείριςθ υδατικϊν πόρων, ςτθν αλλθλεπίδραςθ και ςυνδυαςμζνθ χριςθ υπογείων και
επιφανειακϊν νερϊν, ςτθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ εξζλιξθσ ενόσ υδροφόρου, ςτο
ςχεδιαςμό εναλλακτικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ενόσ υπόγειου υδατικοφ ςυςτιματοσ, ςτον
προςδιοριςμό ηωνϊν επίδραςθσ και προςταςίασ υδρολθπτικϊν ζργων κ.λπ.
Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν επιλογι με ςυγκεκριμζνα κριτιρια
αποδοτικότθτασ των δεδομζνων ειςόδου για τθν ςχεδίαςθ και τροφοδότθςθ του μοντζλου. Ζτςι
γίνεται ςυλλογι, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των ςτοιχείων όςον αφορά ςτα γεωλογικά,
υδρογεωλογικά, υδρολογικά, κλιματολογικά, τοπογραφικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ εφαρμογισ. Θ
αξιολόγθςθ όλων των δεδομζνων και πλθροφοριϊν οδθγεί ςτθ ςφνκεςθ του εννοιολογικοφ
μοντζλου, το οποίο αποτελεί μια αναπαράςταςθ του φυςικοφ υδρογεωλογικοφ ςυςτιματοσ.
Θ αλλθλουχία των εργαςιϊν ζχει ωσ εξισ: Κακοριςμόσ των αντικειμενικϊν ςτόχων τθσ
εφαρμογισ, ανάπτυξθ του εννοιολογικοφ μοντζλου του ςυςτιματοσ, οριςμόσ των
ενοτιτων, των ορίων και των ςυνιςτωςϊν του ςυςτιματοσ, επιλογι του κατάλλθλου λογιςμικοφ,
επαλικευςθ τθσ εξίςωςθσ του λογιςμικοφ ωσ προσ τθν περιγραφι των φυςικϊν μθχανιςμϊν,
ειςαγωγι δεδομζνων και καταςκευι του μακθματικοφ μοντζλου προςομοίωςθσ, ρφκμιςθ
(calibration) του μοντζλου, ανάλυςθ ευαιςκθςίασ και ζλεγχοσ αβεβαιοτιτων, επανζλεγχοι και
ρυκμίςεισ και τζλοσ επαλικευςθ του μοντζλου.
9. Μακθματικά Μοντζλα Προςομοίωςθσ Διαςποράσ Ρφπων ςε Τπόγειο Τδροφορζα
Θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων από τα ρυπαντικά φορτία και τθ διαςπορά τουσ ςτουσ υπόγειουσ
υδροφόρουσ μπορεί να επιτευχκεί με τθν εφαρμογι κατάλλθλων μακθματικϊν προςομοιϊςεων,
που αναφζρονται είτε ςε ςθμειακζσ είτε ςε διάχυτεσ πθγζσ ρφπανςθσ.
Οι εργαςίεσ για τθν προςομοίωςθ τθσ μεταφοράσ και διαςποράσ ρφπων ςε ζνα υδροφορζα ι ςε
ζνα υπόγειο υδατικό ςφςτθμα περιλαμβάνουν: Κακοριςμόσ των ςτόχων τθσ εφαρμογισ,
αξιολόγθςθ υφιςτάμενων ςτοιχείων και δεδομζνων, κακοριςμόσ του μεγζκουσ και ειςαγωγι των
οριακϊν ςυνκθκϊν του μοντζλου, ειςαγωγι των παραμζτρων και των φορτίςεων, κακοριςμόσ τθσ
διακριτοποίθςθσ και τρζξιμο του μοντζλου, ζλεγχοσ αποτελεςμάτων και βακμονόμθςθ του
μοντζλου, επανζλεγχοι, ρυκμίςεισ και επαλικευςθ του μοντζλου.
10. φνκετοσ Τδρογεωλογικόσ Χάρτθσ
Ο φνκετοσ Τδρογεωλογικόσ Χάρτθσ ςυντάςςεται με τα αποτελζςματα όλων των προθγοφμενων
εργαςιϊν, προκειμζνου να περιλαμβάνει το ςφνολο των πλθροφοριϊν (υδρογεωλογικά, ςθμεία
εμφάνιςθσ νεροφ, ηϊνεσ προςταςίασ κ.λπ.). Ο παρϊν Χάρτθσ ςυντάςςεται ςε κλίμακα 1:50.000.

2.1.2

Περιεχόμενο υδρογεωλογικής μελζτης

Σο περιεχόμενο τθσ υδρογεωλογικισ μελζτθσ ζχει ωσ εξισ:
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1. υλλογι, μελζτθ και αξιολόγθςθ υφιςτάμενων ςτοιχείων, μετριςεων, τεχνικϊν εκκζςεων και
μελετϊν, που αναφζρονται ςτθν περιοχι και αφοροφν το αντικείμενο τθσ μελζτθσ. Παρουςίαςθ
των μορφολογικϊν, γεωλογικϊν, υδρογεωλογικϊν και τεκτονικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθ
λεκάνθ απορροισ και ςτθν ςτενι περιοχι μελζτθσ με λεπτομζρεια αντίςτοιχθ τθσ κλίμακασ που
χρθςιμοποιείται. Αναφορά ςτο ςειςμοτεκτονικό πλαίςιο. Αναφορά ςε κλιματολογικά ςτοιχεία.
2. Κακοριςμόσ τθσ υδρογεωλογικισ λεκάνθσ τροφοδοςίασ του ΤΤ ι του ΕΤ του προσ εξζταςθ ζργου
υδρολθψίασ, ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ με το πρόγραμμα μζτρων των Διαχειριςτικϊν χεδίων.
Κακοριςμόσ του μθχανιςμοφ λειτουργίασ των πθγϊν. Κακοριςμόσ υδρογεωλογικοφ μοντζλου τθσ
κίνθςθσ του υπόγειου νεροφ. Διακριτοποίθςθ επιμζρουσ γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν ςτον χϊρο
(επιφανειακά και ςε βάκοσ), περιγραφι των γεωμετρικϊν και υδραυλικϊν παραμζτρων των υπό
μελζτθ υδροφορζων. Κατάταξθ αυτϊν ανάλογα με τθν περατότθτα τουσ και τθν
υδατοχωρθτικότθτά τουσ.
3. χζςθ τθσ υπόγειασ υδροφορίασ με επιφανειακά ςυςτιματα (αλλθλοτροφοδοςία, διθκιςεισ,
εκφορτίςεισ) και αλλθλοςφνδεςθ με εξαρτϊμενα ΕΤ και οικοςυςτιματα.
4. Περιγραφι τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ κατάςταςθσ του ΤΤ με λεπτομερι περιγραφι τθσ
διακφμανςθσ των παραμζτρων αυτϊν ςτον χϊρο και ςτον χρόνο. Διαγράμματα ςυςχζτιςθσ.
5. Εκτίμθςθ ιςοηυγίου φδατοσ. Εκτίμθςθ δυνατότθτασ αςφαλϊν απολιψεων από το υπόγειο υδατικό
ςφςτθμα.
6. Διάγνωςθ των φυςικϊν μθχανιςμϊν των γεωλογικϊν ςτρωμάτων ωσ προσ τθ δυνατότθτα τουσ να
προςτατζψουν τθν υπόγεια υδροφορία από τθ ρφπανςθ (διαπερατότθτα υπερκείμενων
ςτρωμάτων, πάχοσ αυτϊν, διάγνωςθ μθχανιςμϊν απομείωςθσ τθσ πικανισ ρφπανςθσ,
απορρόφθςθσ, διάχυςθσ κλπ). Διακριτοποίθςθ περιοχϊν επιδεκτικϊν ι όχι ςτθν εν δυνάμει
ρφπανςθ των υπόγειων υδροφοριϊν, ςφνταξθ χαρτϊν τρωτότθτασ τθσ υπόγειασ υδροφορίασ.
Διερεφνθςθ και εκτίμθςθ μθχανιςμοφ διάλυςθσ των ρφπων ςε ςυνδυαςμό με τθ δυναμικότθτα και
τθν επαναπλιρωςθ τθσ υπόγειασ υδροφορίασ.
7. Αξιολόγθςθ των βοθκθτικϊν χαρτϊν: πιεηομετρικϊν, χθμιςμοφ υπόγειου νεροφ, τρωτότθτασ,
ηωνϊν τροφοδοςίασ κλπ, ωσ προσ το αντικείμενο τθσ μελζτθσ και ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ
λιψθσ πρόςκετων μζτρων.
8. Καταγραφι ι/και επικαιροποίθςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ α) των χαρακτθριςτικϊν
υδροςθμείων για κάκε χριςθ και β) των ςθμειακϊν και διάχυτων πθγϊν ρφπανςθσ.
9. Οριοκζτθςθ ηωνϊν προςταςίασ πθγϊν και υδρολθψιϊν. Κακοριςμόσ κριτθρίων οριοκζτθςθσ των
ηωνϊν. Επιτρεπόμενεσ χριςεισ και εξαιρζςεισ. Τποβολι προτάςεων άμεςων και μακροπρόκεςμων
μζτρων για τθν αποτελεςματικι προςταςία των υδρολθψιϊν και του υπόγειου υδροφορζα.
10. Αξιολόγθςθ όλων των ειδικϊν υδρογεωλογικϊν μελετϊν (ενδεικτικά: δοκιμαςτικζσ αντλιςεισ,
γεωφυςικζσ διαςκοπιςεισ, μακθματικό μοντζλο προςομοίωςθσ υπόγειου υδροφορζα,
μακθματικό μοντζλο διαςποράσ ρφπων με εκτίμθςθ τθσ χρονικισ εξζλιξθσ του φαινομζνου,
εκτζλεςθ πειράματοσ τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ).
11. Τποβολι προγράμματοσ ποιοτικισ και ποςοτικισ παρακολοφκθςθσ τθσ υπόγειασ υδροφορίασ για
τον μελλοντικό ζλεγχο αυτισ.
12. Καταγραφι απόψεων φορζων και διαβοφλευςθ για τθν οριοκζτθςθ των ηωνϊν προςταςίασ.
Σεκμθρίωςθ επί των αντίκετων απόψεων και προτάςεων.
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2.2

Παραδοτζα ςφμβαςησ

Σα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ κα δοκοφν ςε δφο (2) ζντυπα αντίγραφα και ζνα (1) αντίγραφο ςε
θλεκτρονικι μορφι, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά.

2.3

Προθεςμία εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ

Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαζξι (16) μινεσ
από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ.
τθ ςυνολικι προκεςμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαςτιματα, που αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ του
αμιγϊσ μελετθτικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, από τθ χοριγθςθ τθσ ςχετικισ εντολισ για τθν εκπόνθςθ
ςταδίου μελζτθσ μζχρι τθν υποβολι του. Θ προκεςμία εκπόνθςθσ αναςτζλλεται αυτοδίκαια κατά τα
χρονικά διαςτιματα, που αφοροφν ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν ζγκριςθ υποβλθκείςασ
μελζτθσ, ιτοι από τθν υποβολι ςταδίου μελζτθσ μζχρι τθ χοριγθςθ τθσ εντολισ για τθν εκπόνθςθ του
επόμενου ςταδίου.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 184 του Ν. 4412/2016.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΝ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Μήνεσ

Εργαςία

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕΕΡΕΤΝΕ
Χρονοδιάγραμμα /υλλογή και
αξιολόγηςη υφιςτάμενων
μελετϊν
Ενδιάμεςη Ενδεικτική Ζγκριςη
Γεωλογικζσ Χαρτογραφήςεισ
Ειδικοί και Βοηθητικοί
Θεματικοί Χάρτεσ
Απογραφή υδροςημείων και
ςημείων υδροληψίασ
Μετρήςεισ ςτάθμησ
Δειγματοληψία Νεροφ και
Αποςτολή ςτο Εργαςτήριο για
Ανάλυςη
Εκτζλεςη Χημικήσ Μικροβιολογικήσ Ανάλυςησ
Νεροφ
Ενδιάμεςη Ενδεικτική Ζγκριςη
Μαθηματικά Μοντζλα
Προςομοίωςησ Ροήσ Τπόγειων
Τδροφορζων
Μαθηματικά Μοντζλα
Προςομοίωςησ Διαςποράσ
Ρφπων ςε Τπόγειο Τδροφορζα
φνθετοσ Τδρογεωλογικόσ
Χάρτησ
ΕΓΚΡΙΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ

2.4

υνολικόσ κακαρόσ χρόνοσ
εκπόνθςθσ αντικειμζνου
ςφμβαςθσ
Ενδιάμεςεσ Ενδεικτικζσ
Εγκρίςεισ επιμζρουσ εργαςιϊν

Ενδεικτικοί τμθματικοί χρόνοι
εκπόνθςθσ επιμζρουσ
μελετϊν & εργαςιϊν
Ενδεικτικόσ χρόνοσ ζγκριςθσ
μελζτθσ

Ιςχφουςεσ διατάξεισ-κανονιςμοί-προδιαγραφζσ

Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ διζπεται από τισ κάτωκι διατάξεισ, κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ:


Οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, Δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμηθειών και υπηρεςιών
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4782/2021.



Θ Τπουργικι Απόφαςθ ΤΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/2006), Εκτίμηςη των
περιβαλλοντικών επιπτώςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων, ςε ςυμμόρφωςη με τισ
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διατάξεισ τησ οδηγίασ 2001/42/ΕΚ «ςχετικά με την εκτίμηςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων
οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ
27ησ Ιουνίου 2001.
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Θ Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/2017), Ζγκριςη Κανονιςμοφ
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχήσ τεχνικών υπηρεςιών κατά τη διαδικαςία τησ παρ.
8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016.



Θ Εγκφκλιοσ 11/2018 Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμόςιων ζργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι).



Θ Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝβ/1732/ΦΝ466/2019 (ΦΕΚ 1407/Βϋ/2019), Εξειδίκευςη του είδουσ των
παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατηγορία μελζτησ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά
(οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα.



ΚΤΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 «Ποιότητα νεροφ ανθρώπινησ κατανάλωςησ ςε
ςυμμόρφωςη προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ,
τησ 3ησ Νοεμβρίου 1998 όπωσ τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)»
(Β’3282).

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

Θ παροφςα μελζτθ, προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ € € 344.917,43 ευρϊ (πλζον ΦΠΑ 24%), ανατίκεται με
ανοιχτι διαδικαςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 264 του Ν.4412/2016.
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ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά» βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, προσ επίτευξθ του βζλτιςτου τεχνικοοικονομικοφ αποτελζςματοσ τθσ
ςφμβαςθσ. Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Σεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με
βάςθ κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ.
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ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ

το πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ - Πλαίςιο για τα Νερά (Οδθγία 2000/60/ΕΕ), όπωσ ζχει
ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007, θ Ειδικι Γραμματεία Τδάτων
του Τπ. Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ολοκλιρωςε τθν κατάρτιςθ των πρϊτων χεδίων Διαχείριςθσ των
Λεκανϊν Απορροισ (ΔΛΑΠ) των Τδατικϊν Διαμεριςμάτων (Τ.Δ.) τθσ χϊρασ, περιλαμβανομζνου και του
Τ.Δ. Δυτικισ Μακεδονίασ (EL09).
Σο ιςχφον εγκεκριμζνο ΔΛΑΠ Δυτικισ Μακεδονίασ, το οποίο αποτελεί το βαςικό εργαλείο για τθν
επίτευξθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςταςίασ και ορκολογικισ διαχείριςθσ των επιφανειακϊν και υπόγειων
υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μζτρων όπου
προςδιορίηονται οι δράςεισ και οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν
ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ για τθν «κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα
τθσ πολιτικισ των υδάτων», από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.

13

Σο εγκεκριμζνο Πρόγραμμα Μζτρων του παραπάνω ΔΛΑΠ περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ μζτρων, τα
βαςικά και τα ςυμπλθρωματικά, εκ των οποίων το βαςικό μζτρο με κωδικό Μ09Β0401 επιβάλλει τθ λιψθ
μζτρων για τθν προςταςία των υδάτων που προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ και ςυγκεκριμζνα
τον κακοριςμό και οριοκζτθςθ ηωνϊν ι/και μζτρων προςταςίασ ςθμείων υδρολθψίασ φδατοσ, που
προορίηεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ από υπόγεια υδατικά ςυςτιματα (ΤΤ).
κοπόσ των μελετϊν για τον κακοριςμό ηωνϊν προςταςίασ ΤΤ είναι θ προςταςία τθσ ποςοτικισ και
ποιοτικισ κατάςταςθσ αυτϊν ςε εφαρμογι των παρακάτω μζτρων των χεδίων Διαχείριςθσ:


Λεπτομερισ οριοκζτθςθ ηωνϊν προςταςίασ ςθμείων υδρολθψίασ υπόγειου νεροφ (πθγζσ,
γεωτριςεισ) για απολιψεισ νεροφ φδρευςθσ.



Προςταςία ΤΤ που εντάςςονται ςτο μθτρϊο προςτατευόμενων περιοχϊν πόςιμου φδατοσ και
κακοριςμόσ κεςμικοφ πλαιςίου προςταςίασ.



Απαγόρευςθ καταςκευισ νζων υδρολθπτικϊν ζργων υπόγειων υδάτων (γεωτριςεισ, πθγάδια
κ.λπ.) για νζεσ χριςεισ νεροφ κακϊσ και επζκταςθσ αδειϊν υφιςτάμενων χριςεων νεροφ: α) ςε
περιοχζσ ΤΤ με κακι ποςοτικι κατάςταςθ, β) εντόσ των ηωνϊν των ςυλλογικϊν αρδευτικϊν
δικτφων και γ) ςτισ ηϊνεσ προςταςίασ (Ι και ΙΙ) των ζργων υδρολθψίασ για άντλθςθ πόςιμου
φδατοσ.



Εφαρμογι ορίων ςυνολικϊν απολιψεων ανά ΤΤ.



Προςταςία Επιφανειακϊν Τδατικϊν ωμάτων από τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ απολιψεισ μζςω των
ςυςχετιηόμενων ΤΤ.



Κακοριςμόσ ηωνϊν προςταςίασ καταβοκρϊν και δολίνων.

υνοψίηοντασ τα ανωτζρω, ςκοπόσ εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ Μελζτθσ είναι θ προςταςία τθσ ποςοτικισ
και ποιοτικισ κατάςταςθσ των ΤΤ ςε εφαρμογι του προαναφερόμενου μζτρου του εγκριμζνου ΔΛΑΠ
Δυτικισ Μακεδονίασ, προκειμζνου αφενόσ μεν να ελαχιςτοποιθκεί θ παρουςία ρυπαντϊν ςτο πόςιμο
νερό ςτθν πθγι και να προςτατευτεί θ δθμόςια υγεία, αφετζρου δε να ικανοποιθκεί το ευρωπαϊκό
κεκτθμζνο (Οδθγία 2000/60/ΕΕ).

Γρεβενά, Μάιοσ 2022
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ. τησ ΔΕΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EPAMEINONDAS TOTIDIS
Ημερομηνία: 2022.09.08 09:40:30 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ποφλιοσ Θεόδωροσ

Σοτίδησ Επαμεινϊνδασ

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ

Πολιτικόσ Μηχανικόσ
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