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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΔΙΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσία του θέματος                                          

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Η υπηρεσία αφορά την συλλογή στοιχείων, αποτύπωση κεντρικών δικτύων ύδρευσης και 

προετοιμασίες φακέλων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άδειας χρήσης νερού στην Δ.Ε. Δίου. 

Την έρευνα και σύνταξη υδρογεωλογικής έκθεσης για την δυνατότητα κατασκευής ερευνητικής 

γεώτρησης στην θέση Διυλιστήρια Βροντούς, προς ενίσχυση του δικτύου Ρόγγια Τσαπουρνιά 

Ντριμίτσα 458 500 και την υπηρεσία υποστήριξης για την σύνταξη φακέλου για την κατασκευή νέας 

υδρογεώτρησης στην θέση Β Κατηγορία προς ενίσχυση του δικτύου. 

1) Υπηρεσία συλλογής στοιχείων, αποτύπωση κεντρικών δικτύων ύδρευσης και 

προετοιμασίες φακέλων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άδειας χρήσης νερού στην 

Δ.Ε. Δίου 

Μετά από τον έλεγχο όλων των στοιχείων που διαθέτει η  τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δίου Ολύμπου 

διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις του  φακέλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την άδεια χρήσης 

νερού του υφιστάμενου δικτύου Ύδρευσης  του παλαιού Δήμου Δίου και συγκεκριμένα  των ΔΚ Νέας 

Εφέσου, Κονταριώτισσας, Αγίου Σπυρίδωνα, Βροντούς και Καρίτσας και Δίον.  Διαπιστώθηκε πως η 

διεύθυνση υδάτων έχει αποστείλει έγγραφο με ΑΠ:56882/18/21-05-2019 στο οποίο ζητά να γίνει εκ 

νέου διορθωμένη η αίτηση για άδεια χρήσης νερού, να υπογραφεί η τεχνική έκθεση, η οποία όμως 

πρέπει να επικαιροποιηθεί διότι έχουν αλλάξει αρκετά στοιχεία από το 2014 (γεωτρήσεις έχουν 

αλλάξει χρήση, κάποιες δεν χρησιμοποιούνται στην ύδρευσης ενώ κάποιες άλλες από την άρδευση 

έχουν ενταχθεί στο δίκτυο, και μία παλιά γεώτρηση έχει ενταχθεί σε αυτό) . Να γίνει αποτύπωση όμως 

των υφιστάμενων έργων (υδροληψίες, δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί κτλ) 

Επομένως θα πρέπει να ξεκινήσει  η διαδικασία ολοκλήρωσης των φακέλων για τις άδειες χρήσης 

νερού. Οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω: 

• Αποτύπωση όλων των κεντρικών αγωγών (σε συνεργασίας με τους υδραυλικούς) 

• Αποτύπωση όλων των φρεατίων διανομής νερού με τις αντίστοιχες βάνες (σε συνεργασίας με 

τους υδραυλικούς) 

• Αποτύπωση των διυλιστηρίων, αντλιοστασίων , δεξαμενών 

• Αποτύπωση των θέσεων των γεωτρήσεων 



• Δημιουργία χαρτών με αποτύπωση όλων των παραπάνω πληροφοριών 

• Υπολογισμός των υδρευτικών αναγκών  

• Επικοινωνία με τους υδραυλικούς του δήμου για συλλογή πληροφοριών 

• Αναζήτηση σε υπηρεσίες  όλων των παλαιότερων αδειών  μελετών κτλ που αναφέρονται στην 

εν λόγω περιοχή 

• Συλλογή πληροφοριών από παλαιά αρχεία 

• Διερεύνηση αν η ποσότητα των γεωτρήσεων μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κάθε δικτύου 

• Θα οριστεί η περίμετρος του κάθε επιμέρους υδρευτικού δικτύου 

• Θα διαπιστωθεί σε ποια αγροτεμάχια βρίσκονται οι γεωτρήσεις , θα αναφερθεί ο αριθμός του 

κάθε αγροτεμαχίου διότι δεν αναφέρετε στις παλαιές αιτήσεις 

• Σύνταξη νέων αιτήσεων , τεχνικής έκθεσης και διόρθωση των φακέλων άδειας χρήσης νερού 

• Αποστολή των φακέλων στην Διεύθυνση Υδάτων για ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αδειοδότησης. 

2) Έρευνα και σύνταξη υδρογεωλογικής έκθεσης για την δυνατότητα κατασκευής 

Ερευνητικής Γεώτρησης στην θέση Διυληστήρια Βροντούς, προς ενύσχυση του δικτύου 

Ρόγγια Τσαπουρνιά Ντριμίτσα 458 500 

3) Υπηρεσία υποστήριξης για την σύνταξη φακέλου για την Κατασκευή νέας 

υδρογεώτρησης στην θέση Β Κατηγορία προς ενίσχυση του δικτύου άρδευσης» 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η συνολική δαπάνη της αμοιβής της μελέτης είναι:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΕΙΔΕΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 51 150 7650 

2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 49 90 4410 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ     12060 

  ΦΠΑ     2894,4 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     14954,4 

 

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

CPV:71353100-8.                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 


