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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Η παξνχζα µειέηε αθνξά ηελ θαηαζθεπή ζπκπιεξσηηθψλ έξγσλ απνρέηεπζεο ζε Δ.Δ. ηνπ ∆ήµνπ
Γξεβελψλ θαη ζπληάζζεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΔΕΤΑΓ θαη αθνξά ην έξγν «Επεθηάζεηο
επηζθεπέο ζπληεξήζεηο παληνξντθψλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζε Δ.Δ. ηνπ Δήκνπ Γξεβελψλ».
Ο πξνυπνινγηζµφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 29.734,93 € (τωρίς ΦΠΑ ή 36.871,31 € με ΦΠΑ).
2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ηε Δ.Ε.Τ.Α. Γξεβελψλ ππάξρεη αλάγθε γηα επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο θαη επεθηάζεηο ζε
παληνξντθά δίθηπα απνρέηεπζεο ζε δηάθνξα Δ.Δ. ηνπ Δήκνπ Γξεβελψλ (Έιαηνο, κίμε,
Κέληξν, Γξεβελά). Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηνπηθέο επεκβάζεηο ζε ππάξρνληα δίθηπα πνπ
έρνπλ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα θαη επεθηάζεηο δηθηχσλ φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ
απνρέηεπζε θαηνηθηψλ. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 32/2022 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο
Δ.Ε.Τ.Α.Γ. πξνυπνινγηζκνχ 29.734,93 € (τωρίς ΦΠΑ ή 36.871,31 € με ΦΠΑ) πξνβιέπεηαη ε
θαηαζθεπή ζπλνιηθά 750 κέηξσλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο Φ200 θαη ελληά (9) θξεαηίσλ ζηελ
Σ.Κ. Ειάηνπ θαη επηζθεπέο ζε ππάξρνληα δίθηπα ζηηο Σ.Κ. κίμεο, Γξεβελψλ θαη Κέληξνπ.
Σα ηκήκαηα ζα ππνδεηρηνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ Δ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο
ΔΕΤΑΓ.
3. ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Απφ ην έξγν ηα 750 κέηξα δηθηχνπ απνρέηεπζεο Φ200 θαη ελληά (9) θξεάηηα ειέγρνπ ζα
θαηαζθεπαζηνχλ ζηελ Σ.Κ. Ειάηνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΕΤΑΓ ελψ νη επηζθεπέο ζε
ππάξρνληα δίθηπα ζηηο Σ.Κ. κίμεο, Γξεβελψλ θαη Κέληξνπ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο.
4. ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ θαηά ζεηξά είλαη νη παξαθάησ:
4.1 Οη εθζθαθέο ησλ ραλδάθσλ ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν δίθηπν απνρέηεπζεο ζε θάζε πεξίπησζε
(ελδεηθηηθφ βάζνο 2κ). Αληηζηεξίμεηο ΔΕΝ έρνπλ πξνβιεθζεί δηφηη ην βάζνο εθζθαθήο είλαη
κηθξφηεξν ησλ 2,00 m. Σν βάζνο ηνπνζέηεζεο αγσγψλ επηθαζνξίδεηαη απφ ηελ Γεσµνξθνινγία
ηεο πεξηνρήο
4.2 Η κεηαθνξά ή ε παξάπιεπξε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Όπνπ ηα δίθηπα δηέξρνληαη
απφ δξφκνπο ηα πξντφληα ηεο εθζθαθήο ζα κεηαθέξνληαη, ελψ ζηηο ρέξζεο εθηάζεηο ζα
αθήλνληαη παξάπιεπξα πξνθεηκέλνπ ζηελ ζπλέρεηα ηελ επαλεπίρσζε.

4.3 Η πξνεηνηκαζία ηνπ ππζκέλα ησλ ραλδάθσλ γηα ηελ έδξαζε ησλ ζσιήλσλ. Θα ηεξνχληαη ηα
βάζε θαη νη θιίζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο.
4.4 Η ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
4.5 Η επίρσζε ησλ ηάθξσλ κε ηα θαηάιιεια πιηθά ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Αλάινγα ηνπ
είδνπο ηνπ δξφµνπ (άζθαιην - ηζηµέλην ή ρψµα) ζηνλ νπνίν ζα δηαλνηρηνχλ ηα νξχγµαηα ζα
εθαξµνζηνχλ νη αλάινγεο επηρψζεηο. Γηα ρσµαηφδξνµνπο µεηά ηνλ εγθηβσηηζµφ µε άµµν ε
επαλεπίρσζε ζα γίλεη µε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο.
4.6 Η θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ
πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή
θξεαηίσλ ζηηο ζέζεηο ζπµβνιήο ησλ αγσγψλ ή αιιαγήο
νξηδνληηνγξαθηθήο δηεχζπλζεο ή θαηά µήθνο θιίζεο. Σα θξεάηηα ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζµέλα
απφ ζθπξφδεκα θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917
4.7 Η απνθαηάζηαζε ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε.
ην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζνξίδεηαη αθξηβψο ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
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