
 
 

 

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΡΓΟ Αληηθαηαζηάζεηο – Δπηζθεπέο 

ππνδνκώλ ύδξεπζεο – 
απνρέηεπζεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Γξεβελώλ πνπ πξνθιήζεθαλ 

από Θενκελίεο, (Β΄ θάζε) 

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

 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 59.606,40€ 
   
 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 07/2021 
 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Α΄ ΓΔΝΙΚΑ.  
 
Ζ παξνύζα κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ, Πξνϋπνινγηζκνύ 
Μειέηεο 73.911,94 € κε Φ.Π.Α. 24%, ή 59.606,40 € (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, (Β θάζε). 
 
Λόγσ ησλ έληνλσλ ρηνλνπηώζεσλ - βξνρνπηώζεσλ, έρνπλ πξνθιεζεί βιάβεο ζε 
πδξνκαζηεύζεηο δηάθνξσλ Σ.Κ.. Σν  απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ βιαβώλ είλαη ν πεξηνξηζκόο 
ηεο πνζόηεηαο πόζηκνπ λεξνύ θαη ε ύπαξμε ζνιόηεηαο κεηά από έληνλεο βξνρνπηώζεηο. 
Πξνθεηκέλνπ ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ ε ΓΔΤΑΓ ζπλέηαμε ηελ 
παξνύζα 07/2021 κειέηε πξνθεηκέλνπ ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πδξνκαζηεύζεσλ 
ζην Γήκν Γξεβελώλ.  
 

Με ην έξγν απηό πξνβιέπεηαη ε επηζθεπή - αλαθαηαζθεπή πθηζηάκελσλ πεγώλ. Λόγσ ηνπ 
όηη νη πδξνκαζηεύζεηο είλαη θάησ από ην έδαθνο (ππόγεηεο) θαη δελ ππάξρνπλ θξεάηηα 
ζπγθέληξσζεο ή έρνπλ θαιπθζεί κε θεξηά πιηθά δελ κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ εμ αξρήο 
νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Αθνύ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απαξαίηεηεο 
ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζα εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζθεπή 
ε αλαθαηαζθεπή θαηά πεξίπησζε. Σν έξγν αθνξά ηελ εθζθαθή θαη θαζαξηζκό ζηελ πεξηνρή 
ησλ πεγώλ, ηε δεκηνπξγία θίιηξνπ ζηξαγγηζηεξηώλ από δηαβαζκηζκέλε ζθύξα, ηελ 
πγξνκόλσζε κε κεκβξάλε πνιπαηζπιελίνπ θαη επηθάιπςε ζθπξνδέηεζεο, ηελ ηνπνζέηεζε 
ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο γηα ηε δηνρέηεπζε ησλ λεξώλ ζε θξεάηην ζπιινγήο (όπνπ δελ 
ππάξρνπλ), ηελ αληηκεηώπηζε κπαδσκάησλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνίρνπ από αξγνιηζνδνκή θαη 
ηε πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ. Με ηα ηερληθά έξγα ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε βειηησκέλεο 
πξνδηαγξαθέο ζα ζπιιερζεί κεγαιύηεξε πνζόηεηα ύδαηνο θαη ζα ζηακαηήζνπλ νη 
ελδερόκελεο δηαξξνέο ζηηο πδξνκαζηεύζεηο ή ζηνπο αγσγνύο. Παξάιιεια επηζθεπάδνληαη 
όπνπ απαηηνύληαη ηα δίθηπα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ζηνπο νηθηζκνύο. Σα δίθηπα 
κεηαθνξάο ζα είλαη ππόγεηα θαη νη ζσιήλεο ζα είλαη πνιπαηζπιελίνπ λέαο γεληάο κε όια ηα 
απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ειέγρνπ. Σν λεξό πξνσζείηαη κε θπζηθή ξνή ή κε άληιεζε θαη 
θαηαιήγεη ζηηο πθηζηάκελεο δεμακελέο ησλ νηθηζκώλ. 
 
Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη κε ηελ παξνύζα πξνθεηκέλνπ ηελ Δπηζθεπή  ή 
Αλαθαηαζθεπή πδξνκαζηεύζεσλ ιόγν έθζεζεο ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ιόγν 
παιαηόηεηαο είλαη: 
 

 εθζθαθή θαη θαζαξηζκόο ζηελ πεξηνρή ησλ πδξνκαζηεύζεσλ 

 επηζθεπή – ζπκπιήξσζε - δεκηνπξγία θίιηξνπ ζηξαγγηζηεξηώλ από δηαβαζκηζκέλε 
ζθύξα  

 ηνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε ζπκπιήξσζε κεκβξάλεο πνιπαηζπιελίνπ  

 αληηθαηάζηαζε – επηζθεπή – ηνπνζέηεζε  ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο 

 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε - θαηαζθεπή ηνίρνπ από ιηζνδνκή  



 
 

 

 επηζθεπή- αλαθαηαζθεπή  ηνηρίσλ από ζθπξόδεκα 

 επηζθεπή - αληηθαηάζηαζε ζθπξνδεηήζεσλ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

 πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ 

 Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία πδξνκαζηεύζεσλ – θξεαηίσλ ζπγθέληξσζεο ιόγσ 
έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλόκελσλ 

 Αληηθαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθώλ αγσγώλ ύδξεπζεο (θεληξηθνί εμσηεξηθνί αγσγνί)  

 Δπηζθεπή θξεαηίσλ (ζπγθέληξσζεο – δηαλνκήο) ύδξεπζεο ιόγν έθζεζεο ζε 
δπζκελείο θαηξηθέο θαη ιόγν παιαηόηεηαο 

 Αληηθαηάζηαζε δηθιέηδσλ - εμνπιηζκνύ ζε πθηζηάκελα θξεάηηα - δεμακελέο. 
 

 
Παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ ζηηο Σ.Κ ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ. Δλδεηθηηθά Αλαθέξνπκε ηηο Σ.Κ 
Αλζξαθηάο, Πεξηβνιάθη, Εηάθα, Φηιιηπαίσλ, Κλίδεο,  
 

 
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ.  
 
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο με Φ.Π.Α. 24% αλέξρεηαη ζε 73.911,94 €, ή (59.606,40 € 
χωρίς Φ.Π.Α.),  θαη αλαιύεηαη σο εμήο : 
 
 

1. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ - 
ΩΛΖΝΩΔΗ - ΓΗΚΣΤΑ……………………………………………  43.914,50€ 
 
 

Δξγαζίεο Πξνππνινγηζκνύ  43.914,70 

Γ.Δ & Ο.Δ  18 (%)  7.904,65 

ύλνιν :  51.819,35 

Απξόβιεπηα 15 (%)  7.772,90 

ύλνιν :  59.592,25 

Πνζό γηα αλαζεσξήζεηο  14,15 

ύλνιν :  59.606,40 

Φ.Π.Α. 24 (%)  14.305,54 

Γενικό ύνολο :  73.911,94 

 
2. Σν έξγν πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί κε εξγνιαβία κεηά από αλνηθην ζπλνπηηθό 

δηαγσληζκό, κε επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΓ . 
 

(Γρεβενά    Μάιοσ 2021) 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Πούλιοσ Θεόδωροσ 

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ 

 Ο Δ/ντησ Σεχν. Τπηρεςιών 

 

 

Σοτίδησ Επαμεινώνδασ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ 
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