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1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» συντάσσεται με 

εντολή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 420/11-

11-16 και 496/23-12-16 αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ και την από 16/1/2017 

σύμβαση μεταξύ του εξουσιοδοτημένου οργάνου του εργοδότη και της Αναδόχου. 

Μελέτες που εφαρμόζονται είναι: 

α)  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

      Χρόνος εκπόνησης : 1985 

     Μελετητής        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.  ΜΑΧΑΙΡΑΣ» Α.Ε.-Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ   

Η μελέτη  θεωρήθηκε από την  Διεύθυνση Τ.Υ.Δ.Κ. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΤΜΗΜΑ Β΄(ΥΔΡΑΥΛ. 

ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) τον Μάιο του 1988  

 Ως επικαιροποιήθηκε με τη μελέτη (γ)  

β)  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

      Χρόνος εκπόνησης : 1996 

     Μελετητής       Γραφείο Μαχαίρα” Α.Ε 

γ)  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

      Χρόνος εκπόνησης : 2012 

     Μελετητής     : Χατζηαντωνίου Ακινδύνα  

δ)  ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΧΑΛΙΚΑΣ» 

ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

      Χρόνος εκπόνησης : 2015 

     Μελετητής     : Χατζηαντωνίου Ακινδύνα  

ε)  ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ & ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

      Χρόνος εκπόνησης : 2009 

     Μελετητής     : Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – Κ. ΖΑΪΜΗΣ –Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για να επικαιροποιηθούν τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των παραπάνω 

μελετών με βάση την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.    

 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο 

 Αποτύπωση (επιλογή - προσδιορισμό) τμημάτων του δικτύου ύδρευσης που δεν έχουν κατασκευαστεί 

με προηγούμενες εργολαβίες, με βάση τη μελέτη (α), με κριτήριο επιλογής αυτά να αποτελούν: 

α) Τμήματα βασικών και κυρίων κλάδων του δικτύου (να κλείνουν βασικοί βρόγχοι), ούτως ώστε να 

καταστούν λειτουργικά τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα σύμφωνα με τον σχεδιασμό της μελέτης. 
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β) Δευτερεύοντες κλάδοι σε περιοχές όπου έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα αποχέτευσης.  

γ) Τμήματα παλιών αγωγών όπου παρατηρούνται συχνά προβλήματα διαρροών και ζημιών.  

 Ταυτόχρονη τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης με βάση την ΜΕΛΕΤΗ (γ), σε τμήματα όπου λόγω 

στενότητας οδού απαιτείται η τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης – αποχέτευσης να γίνει σε κοινό όρυγμα. 

 Οικονομική επικαιροποίηση του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα νέα εν ισχύ τιμολόγια δημοσίων έργων 

καθώς και τις γενικότερες συνθήκες εντός των οποίων θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο έργο. 

 Νέα τεύχη δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ του έργου που θα προκύψει σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και 

τις ισχύουσες προδιαγραφές αντίστοιχων έργων.  

Οι παραπάνω εργασίες στο σύνολο τους θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

α)    Οι μελέτες του κεφαλαίου 1. 

β)    Οριζοντιογραφική αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης, ως έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενες 

εργολαβίες, με βάση την μελέτη (α) του κεφαλαίου 1, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ  

γ)    Στοιχεία από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του 

δικτύου ύδρευσης συνολικά και τα προβλήματα λειτουργίας του όπου υπάρχουν.  

 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Το αρχικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης είχε κατασκευαστεί τη 10ετία του 1930 με μελέτη.  

Υλικό σωλήνων κυρίων κλάδων:  Μαντέμι.  

Τη 10ετία 1980 το παραπάνω ήταν ήδη παλαιό και ανεπαρκές για τις ανάγκες της πόλης και αποφασίστηκε 

η αντικατάσταση του. Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε η μελέτη (α) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. 

Με βάση τον σχεδιασμό της παραπάνω μελέτης: 

α) Η πόλη της Μυτιλήνης χωρίζεται σε ζώνες ως παρακάτω: 

 Χαμηλή ζώνη         

 Υψηλή ζώνη 

 Μεσαία ζώνη 

 Νότια ζώνη (περιοχή Χρυσομαλούσας) 

 Ζώνη Κάτω Χάλικα 

 Ζώνη Ανω Χάλικα 
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β) Προβλέπεται η ένταξη υφιστάμενων κύριων κλάδων οι οποίοι κατά τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης 

δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα προβλήματα λειτουργίας. 

Με βάση την παραπάνω μελέτη και ταυτόχρονα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της πόλης σε 

διάφορες χρονικές περιόδους και με διαφορετικές εργολαβίες, έχουν κατασκευαστεί τα παρακάτω: 

 Το σύνολο των προβλεπόμενων δεξαμενών &  αντλιοστασίων  

 Βασικοί και κύριοι κλάδοι σχεδόν στο σύνολό τους, ως αποτυπώνονται στο σχέδιο ??? 

 Δευτερεύοντες κλάδοι σε κάποια τμήματα ταυτόχρονα με το δίκτυο αποχέτευσης (σε στενούς δρόμους) 

Δεν αντικαταστάθηκαν: 

 Οι βασικοί και κύριοι κλάδοι οι οποίοι στη μελέτη (α) προβλέπονται ως υφιστάμενοι εντασσόμενοι. Οι 

κλάδοι αυτοί σήμερα λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν συχνές ζημιές και διαρροές. 

 Δευτερεύοντες κλάδοι σε περιοχές όπου έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα αποχέτευσης χωρίς την 

ταυτόχρονη αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης καθ’ όσον το πλάτος της οδού είναι μεγάλο και 

επέτρεπει την τοποθέτηση των αγωγών σε χωριστά ορύγματα.    

 Δευτερεύοντες κλάδοι σε περιοχές όπου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα δίκτυα αποχέτευσης. 

Το 1996 εκπονήθηκε η μελέτη (ε) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα ύδρευσης 

της νότιας περιοχής της πολεοδομικής ενότητας Μυτιλήνης και περιλαμβάνει τα Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας και 

Ταξιαρχών, τους οικισμούς Βαρειάς-Ακρωτηρίου, Νεάπολης, Πληγωνίου, Κουμκού και Αγριλιάς Κρατήγου. 

Τα υφιστάμενα δίκτυα των περιοχών αυτών είναι παλαιά με πολλά προβλήματα. 

Με βάση την παραπάνω μελέτη δεν έχουν γίνει καθόλου έργα και η περιοχή σήμερα υδροδοτείται με το 

παλαιό σύστημα υδροδότησης  

5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Στο παλαιό εναπομένον τμήμα του δικτύου ύδρευσης της πόλης ως έχει περιγράφει παραπάνω 

παρατηρούνται συχνά ζημιές και διαρροές λόγω παλαιότητας (έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 30) και 

σε κάποια τμήματα τα προβλήματα είναι έντονα, με την έννοια ότι οι παρεμβάσεις των συνεργείων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ., για επισκευή βλαβών, είναι καθημερινές, επείγουσες, τις περισσότερες φορές εκτός ωραρίου. 

Ιδιαίτερα οι βλάβες που παρατηρούνται στους παλαιούς βασικούς και κύριους κλάδους είναι οι πλέον 

προβληματικές ως προς την αποκατάστασή τους λόγω της μεγάλης διατομής των αγωγών. Για την 

επισκευή των βλαβών αυτών απαιτείται  τις περισσότερες φορές διακοπή της υδροδότησης σε εκτεταμένα 

τμήματα της πόλης. 

Το παλαιό δίκτυο ύδρευσης της Νότιας περιοχής της πολεοδομικής ενότητας Μυτιλήνης παρουσιάζει πολλά 

προβλήματα φθορών και διαρροών. Τα πλέον έντονα και οξυμένα παρατηρούνται στο τμήμα 1 – 2 ως 

αποτυπώνεται στο σχέδιο 1Υ.3 

Επιπλέον την θερινή περίοδο (περίοδος αιχμής), οι απώλειες επηρεάζουν σημαντικά την επάρκεια των 

υδροδοτών για την υδροδότηση της πόλης. Σύμφωνα με καταγεγραμμένες μετρήσεις από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τη 

θερινή περίοδο οι ποσότητες νερού που αντλούνται από τους βασικούς υδροδότες (ΥΔΑΤΑ-ΚΑΡΙΩΝΑ) 

ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδιοριζόμενες ανάγκες κατανάλωσης.   
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Αποτέλεσμα της ανεπάρκειας των υδροδοτών είναι: 

 Υπεράντληση στις πηγές ΥΔΑΤΑ (ενισχυτικές γεωτρήσεις) με αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση 

του υδροφόρου ορίζοντα 

 Την εκ περιτροπής υδροδότηση της πόλης ανά ζώνη. Στην περίπτωση αυτή εκκενώνονται τα δίκτυα με 

αποτέλεσμα λόγω της παλαιότητας να δημιουργούνται εισροές σ αυτά από τον υδροφόρο ορίζοντα σε 

βάρος της ποιότητας του νερού. Το πρόβλημα είναι περισσότερο έντονο σε περιοχές όπου 

εξακολουθούν να λειτουργούν παλαιά δίκτυα αποχέτευσης. 

Τα έργα που προτείνονται με την παρούσα μελέτη αφορούν: 

 Για την πόλη της Μυτιλήνης (Περιοχή μελέτης α)   

 Την κατασκευή - αντικατάσταση  τμημάτων του δικτύου ύδρευσης της πόλης Μυτιλήνης, που δεν 

έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενες εργολαβίες, τα οποία έχουν επιλεγεί με κριτήρια ως αναφέρεται 

στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 της παρούσας και την επισκευή του κλάδου Δ3 – 1115΄ με εσωτερική επένδυση, 

λόγω του πολύ στενού δρόμου στο τμήμα αυτό, που καθιστά αδύνατες τις χωματουργικές εργασίες 

στο απαιτούμενο βάθος - πλάτος.  

Με την κατασκευή των παραπάνω έργων:  

α) Ολοκληρώνονται οι κύριοι κλάδοι και καθίστανται λειτουργικά, τα νέα υφιστάμενα δίκτυα που 

έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενες εργολαβίες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της μελέτης (α).  

β) Για τις περιοχές όπου έχουν ήδη κατασκευαστεί νέα δίκτυα αποχέτευσης, ολοκληρώνεται η 

υδροδότηση τους σύμφωνα με τον σχεδιασμό της παραπάνω μελέτης. 

γ) Για τις περιοχές όπου δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί νέα δίκτυα αποχέτευσης, στο μεγαλύτερο 

τμήμα τους δεν θα κατασκευαστούν με το παρόν έργο αγωγοί ύδρευσης (δευτερεύοντες – 

τριτεύοντες), οι οποίοι προβλέπεται να  κατασκευαστούν ταυτόχρονα με το έργο της αποχέτευσης 

ως προβλέπεται στις (β) και (γ) μελέτες. Στο παρόν έργο εντάσσονται μόνο μικρά τμήματα της 

περιοχής αυτής για τα οποία: 

1. Παρατηρούνται συχνές ζημιές και διαρροές ή υπάρχει προβληματική υδροδότηση ιδιοκτησιών, 

σύμφωνα με δεδομένα της ΔΕΥΑΛ και χρήζει η άμεση αντικατάσταση τους. 

2. Η οδός χάραξης έχει μεγάλο πλάτος που επιτρέπει την τοποθέτηση δικτύων ύδρευσης – 

αποχέτευσης σε χωριστά ορύγματα. Με το παρόν έργο θα κατασκευαστεί μόνο ύδρευση και η 

αποχέτευση θα ενταχθεί σε άλλο έργο.       

Με την κατασκευή των παραπάνω αγωγών αντιμετωπίζεται μεγάλο μέρος των προβλημάτων 

διαρροών και ζημιών που παρατηρούνται σήμερα σε παλαιούς αγωγούς της πόλης. 

Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης 

Απαιτείται στις περιπτώσεις α και γ1  

Κατά την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, σε κάποια τμήματα απαιτείται και η αντικατάσταση των 

αγωγών αποχέτευσης, σε κοινό όρυγμα, καθόσον δεν είναι δυνατή η διατήρηση τους για 

κατασκευαστικούς λόγους (στενοί δρόμοι).   
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 Για την Νότια Περιοχή της πολεοδομικής ενότητας Μυτιλήνης (Μελέτη ε) 

Την κατασκευή - αντικατάσταση  του τμήματος  (1 – 2) 

Με την αντικατάσταση του αγωγού αυτού  επιλύονται τα πλέον οξυμένα προβλήματα της περιοχής. 

        

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ  

Στα σχέδια των οριζοντιογραφιών αποτυπώνονται: 

Τα υφιστάμενα τμήματα δικτύου ύδρευσης ως έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενες εργολαβίες και 

αφορούν τους κύριους κλάδους και από τους δευτερεύοντες όσους κρίνονται απαραίτητοι για την παρούσα 

μελέτη. 

Τα τμήματα δικτύου ύδρευσης που προτείνονται να κατασκευαστούν με βάση την παρούσα επικαιροποίηση 

της μελέτης (α)  

Κατά την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, θα αντικατασταθούν και αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων και 

ομβρίων, όπου απαιτείται , καθόσον δεν είναι δυνατή η διατήρηση τους για κατασκευαστικούς λόγους. Η 

χάραξη και οι διατομές των αγωγών θα είναι σύμφωνα με τις (β), (γ), (δ) και (ε) μελέτες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. 

Συνολικά τα δίκτυα που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι: 

  α. Δίκτυα Ύδρευσης  

- Νέα δίκτυα 

Μήκος: L = 16.300 m, Διατομές PΕ Φ63, Φ90, Φ110, Φ125, Φ140, Φ160, Φ200, 

    Φ250, Φ315, Φ400 

- Επισκευή κλάδου  Δ3 -1115΄ 

Μήκος: L = 300 m, Διατομή Φ400 

 

β. Αγωγοί Αποχέτευσης Ακαθάρτων  

- Μήκος: L = 1,800 m,    Διατομές PVC Φ200 και Φ250  

γ. Αγωγοί Αποχέτευσης Ομβρίων 

 Μήκος: L = 600 m,    Διατομές Σ/Σ Φ400, Φ500, Φ600, Φ800  

         PVC F250, F315 (δίκτυα υδροσυλλογής) 

Στα μήκη των αγωγών συμπεριλαμβάνονται και τα απρόβλεπτα. 
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7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Στο σύνολο του έργου, υφίστανται παλαιά δίκτυα ύδρευσης τα οποία σήμερα λειτουργούν και με το παρόν 

έργο θα αντικατασταθούν.  

Επίσης στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου υφίστανται και χωριστικά ή παντορροϊκά δίκτυα αποχέτευσης τα 

οποία είναι:  

 Νέα που έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενες εργολαβίες χωρίς την ταυτόχρονη αντικατάσταση των 

αγωγών ύδρευσης, καθ’ όσον το πλάτος της οδού ήταν μεγάλο και επέτρεπε την τοποθέτηση των 

αγωγών αποχέτευσης σε χωριστά ορύγματα από τους υφιστάμενους αγωγούς ύδρευσης. Οι 

υφιστάμενοι αυτοί αγωγοί ύδρευσης θα αντικατασταθούν με το παρόν έργο.    

 Παλαιά δίκτυα αποχέτευσης σε παράλληλη χάραξη με τους αγωγούς ύδρευσης που θα 

αντικατασταθούν. Τα δίκτυα αυτά αποχέτευσης επειδή βρίσκονται σε δρόμους με μεγάλο πλάτος θα 

παραμείνουν ως υφίστανται και οι αγωγοί ύδρευσης θα τοποθετηθούν σε διαφορετικό όρυγμα.    

 Παλαιά σε παράλληλη χάραξη με τον αγωγό ύδρευσης τα οποία αντικαθίστανται  με το παρόν έργο σε 

κοινό όρυγμα, καθόσον δεν είναι δυνατή η διατήρηση τους για κατασκευαστικούς λόγους (στενοί 

δρόμοι)..Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τμήματα παντορροϊκών αγωγών οι οποίοι θα 

αντικατασταθούν με χωριστικούς ακαθάρτων - ομβρίων.    

Κατά την κατασκευή των νέων δικτύων ύδρευσης, σε εκτεταμένα τμήματα δεν είναι εφικτή η διατήρηση των 

υφισταμένων αγωγών λόγω της στενότητας των δρόμων της περιοχής και κατά συνέπεια θα πρέπει να 

αποξηλώνονται οι υφιστάμενοι αγωγοί για να κατασκευάζονται οι νέοι. Αυτό θα έχει ως συνέπεια πρόσθετες 

δυσχέρειες κατά τις εργασίες εκσκαφών και τοποθετήσεων των νέων αγωγών, οι οποίες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από τον ανάδοχο του έργου, καθόσον θα πληρώνονται από τις αντίστοιχες τιμές των 

τιμολογίων της μελέτης χωρίς επιπρόσθετη αποζημίωση.  

Επίσης λόγω των παραπάνω, θα πρέπει η κατασκευή των νέων δικτύων  να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

καθόλο το διάστημα εκτέλεσης των έργων και έως την αποπεράτωση αυτών, να λειτουργεί η περιοχή ως προς 

την ύδρευση και αποχέτευση των κατοίκων της.  

Συγκεκριμένα:   

α. Ως προς την ύδρευση, θα γίνει προσωρινή εναέρια υδροδότηση μετά των απαιτούμενων συνδέσεων 

οικιών (όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί εν λειτουργία ο παλαιός αγωγός κατά το χρονικό διάστημα 

κατασκευής του νέου δικτύου) πριν την έναρξη κατασκευής του νέου δικτύου. Στην περίπτωση αυτή,  ο 

Ανάδοχος θα πληρωθεί με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του τιμολογίου της μελέτης.  

Σε περίπτωση που διατηρούνται οι παλαιοί αγωγοί για προσωρινή υδροδότηση οικιών, θα πρέπει μετά 

το τέλος της κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης, να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Επίσης θα 

πρέπει να συνδεθεί το νέο  δίκτυο της περιοχής του έργου με το υπόλοιπο νέο δίκτυο που έχει 

κατασκευαστεί με παλαιότερες εργολαβίες. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν με τα αντίστοιχα άρθρα 

του τιμολογίου της μελέτης. 
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β. Ως προς την αποχέτευση ακαθάρτων, όπου υπάρχουν υφιστάμενες ιδιωτικές συνδέσεις, αυτές θα 

αντικαθίστανται από τον ανάδοχο και θα πληρώνονται με τα σχετικά άρθρα  του τιμολογίου της μελέτης. 

Ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες και τις τυχόν ειδικές δυσκολίες, είτε θα γίνεται οριστική 

αντικατάσταση της ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης απ΄ ευθείας, είτε θα γίνεται προσωρινή για να 

εξυπηρετούνται οι οικίες και στην συνέχεια θα γίνεται η οριστική αντικατάσταση. Οι προσωρινές 

συνδέσεις περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου και δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση 

γι΄ αυτό. 

γ. Ως προς την αποχέτευση ομβρίων,  θα πρέπει η οργάνωση του έργου να γίνει κατά τέτοιο τρόπο (με 

ευθύνη του αναδόχου), ώστε να παροχετεύονται τα όμβρια σε κατάντι υφιστάμενο αγωγό ομβρίων και 

να μην δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα που να έχουν σχέση με τις εργασίες κατασκευής των 

αγωγών και που θα επηρεάσουν τόσο το έργο όσο και την πόλη. Μικροέργα  παράκαμψης των 

ομβρίων και ακαθάρτων, που ενδεχομένως να απαιτηθούν, θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη του 

αναδόχου και βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 

7.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                          

Τα πλάτη των ορυγμάτων και οι απαιτούμενες αντιστηρίξεις θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

αντίστοιχες ΕΤΕΠ και τα σχέδια των τυπικών διατομών της μελέτης του έργου. Επισημαίνεται ότι οι 

αντιστηρίξεις θα διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εντός του ορύγματος (εκσκαφές, 

σωληνώσεις, εγκιβωτισμός με άμμο κλπ.) και θα αίρονται κατά την διάρκεια της επίχωσης. 

Ο πυθμένας του σκάμματος μορφώνεται επίπεδος, θα διαστρώνεται η υπόβαση άμμου, θα τοποθετείται ο 

αγωγός και θα συνεχίζεται η κατασκευή της επίχωσης σύμφωνα με την τυπική διατομή. Η επίχωση 

προβλέπεται να γίνει με θραυστό υλικό λατομείου, και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής είναι 

κατάλληλα θα επιλέγονται για την επίχωση του ορύγματος. 

Η προσαύξηση εκσκαφών λόγω συνθηκών στενότητας χώρου θα λαμβάνεται μόνο όταν υποχρεωτικά οι 

εργασίες εκσκαφών πρέπει να εκτελεστούν σε περιορισμένο χώρο όπως σε πεζοδρόμια ή στο έρεισμα οδών 

χωρίς την κατάληψη του οδοστρώματος ή οπουδήποτε αλλού που  εκτελούνται χειρωνακτικώς με χρήση 

αεροσφυρών και με ή χωρίς την υποβοήθηση μικροεκσκαφέων πλάτους ως 1,50 m αποκλειόμενης της 

υποβοήθησης από μεγαλύτερου μεγέθους μηχανικό εξοπλισμό.  

Το έργο θα παραλαμβάνεται μετά την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών – ελέγχων κλπ για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές καθώς και των τοιχόν 

διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους 

ελέγχους. Οι παραπάνω εργασίες δεν επιμετρούνται χωριστά διότι είναι ενσωματωμένες στα αντίστοιχα αρθρα 

του τιμολογίου. 

Όπου η στάθμη εκσκαφής είναι χαμηλότερα από την στάθμη των +1,00 m, η οποία ορίζεται ως στάθμη 

εισόδου νερού από τη θάλασσα, πιθανό να απαιτηθεί συστηματική άντληση. Κατά την διάρκεια κατασκευής 

του έργου και για τα τμήματα που θα διαπιστωθεί η ανάγκη συστηματικής άντλησης, θα τοποθετηθούν 

αντλίες σε κατάλληλα διαμορφωμένα φρεάτια και κατάλληλων στοιχείων (παροχής, μανομετρικού κλπ.), τα 

οποία θα υποβάλει ο ανάδοχος στην Υπηρεσία προς έγκριση, με αποδέκτες που θα ορίσει η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. Η συστηματική άντληση όπου απαιτηθεί θα πληρώνεται με βάση τις αντίστοιχες τιμές άντλησης 
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του τιμολογίου της μελέτης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η άντληση δεν θεωρείται συστηματική και η 

δαπάνη της περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές των τιμολογίων εκσκαφών της μελέτης.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές, ώστε το τελικό οδόστρωμα να είναι όπως στην αρχική του μορφή. Όπου οι 

αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων απαιτείται να γίνουν σε όλο το εύρος του δρόμου, θα ενημερώνεται και θα 

δίνει εντολή για την εκτέλεση στον ανάδοχο η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Τόσο οι αγωγοί, όσο και τα φρεάτια επίσκεψης αποχέτευσης πρέπει να είναι στεγανά και για αυτό 

προτείνονται ειδικά μέτρα στεγάνωσης. Επισημαίνεται ότι τυχόν αστοχία είναι δυνατόν να οδηγήσει μέχρι και 

αχρήστευση του όλου αποχετευτικού συστήματος, διότι μπορεί να αντλούνται στις Ε.Ε.Λ. ποσότητες των 

υπεδαφίων υδάτων πολλαπλάσιες της παροχής λυμάτων. 

Οι αγωγοί ακαθάρτων τοποθετούνται κατά κανόνα στην ίδια περίπου στάθμη με τους αγωγούς όμβριων, εκτός 

αν διαφορετικά επιβάλλεται από τη συνολική χάραξη. Σε περίπτωση που για κατασκευαστικούς λόγους 

επιβάλλεται η ανακατασκευή δικτύων ύδρευσης σε κοινό όρυγμα με το δίκτυο αποχέτευσης, θα πρέπει ο 

αγωγός αποχέτευσης να τοποθετείται βαθύτερα του αγωγού ύδρευσης και η μεταξύ τους κατακόρυφη 

απόσταση να είναι τουλάχιστον 0,30 m. 

Τα προς κατασκευή δίκτυα αποχέτευσης με την παρούσα εργολαβία, θα έχουν ως αποδέκτη υφιστάμενα 

φρεάτια. Οι συνδέσεις του νέου δικτύου με τα φρεάτια αυτά, θα αποζημιώνονται με το με σχετικό άρθρο του 

τιμολογίου. 

Τα νέα δίκτυα ύδρευσης που κατασκευάζονται θα είναι συνέχεια των δικτύων που έχουν κατασκευαστεί με 

παλαιότερες εργολαβίες, και θα αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα με αυτά. Για το λόγο αυτό, θα 

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο. Όσον αφορά τις εκσκαφές, επιχώσεις 

και αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, ισχύουν τα ίδια με τα σκάμματα της αποχέτευσης. Για τα δίκτυα 

ύδρευσης θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες και προβλεπόμενες δοκιμές στεγανότητας του δικτύου. 

Καμία εργασία δε θα παραλαμβάνεται, εάν τα νέα δίκτυα της ύδρευσης δεν έχουν υποστεί με επιτυχία τις 

απαραίτητες και προβλεπόμενες δοκιμές στεγανότητας.  

Επισημαίνεται επίσης ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα τίθενται υπ’ όψιν της υπηρεσίας προς έγκριση, πριν 

την ενσωμάτωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα πάντα στις τεχνικές προδιαγραφές. 

7.3 ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση των εκσκαφών του δικτύου λόγω πιθανής διέλευσης 

δικτύου τηλεπικοινωνιών ή και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω.  

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (το πολύ εντός είκοσι ημερών) υποχρεούται να 

ενημερώσει τις διάφορες υπηρεσίες-οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.) για την έναρξη των εργασιών του έργου, 

και να προβεί στη λήψη οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κλπ.) για την ύπαρξη καλωδίων 

και αγωγών των παραπάνω Οργανισμών στις θέσεις των έργων, καθώς και πριν την έναρξη οποιασδήποτε 

εργασίας, στην αποκάλυψη και εντοπισμό (ακριβή προσδιορισμό) αυτών καθώς και στην μετέπειτα προστασία 

τους προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα και αφού έχει λάβει γνώση της περιοχής και των  συνθηκών του 

έργου, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον φορέα του έργου και την αρμόδια υπηρεσία για τις τυχόν 
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εγκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ (κολώνες ΔΕΗ & ΟΤΕ, Υποσταθμοί ΔΕΗ) οι οποίες εμποδίζουν την κατασκευή 

τμημάτων του έργου, και χρειάζονται μετατόπιση ή άρση, για την λήψη της σχετικής άδειας μετατόπισης με 

κοινοποίηση στην Υπηρεσία. Οι δαπάνες μετατόπισης ή άρσης αυτών βαρύνουν τον εργοδότη και 

καταβάλλονται απ’ ευθείας απ’ αυτόν , εκτός εάν η ανάγκη μετατόπισης προέκυψε από αυθαίρετες ενέργειες 

του Αναδόχου οπότε βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον ίδιο. 

Ταυτόχρονα όμως και κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος γενικά να ενεργεί και να 

οχλεί  τις Υπηρεσίες, Οργανισμούς κλπ  για επίσπευση των εργασιών μετατόπισης, απομάκρυνσης, 

υποστήριξης κλπ. των τυχόν δικτύων τους που εμποδίζουν την κατασκευή των εργασιών και να τους 

διευκολύνει απροφάσιστα χωρίς να δικαιούται να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης του για δυσχέρειες και 

καθυστερήσεις. 

7.4 ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ  

Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κατασκευάζονται από σωλήνες PE.  

Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες P.V.C..  

Το δίκτυο ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες, και οι αγωγοί υδροσυλλογής από σωλήνες P.V.C.  

Όλοι οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν θα είναι κατάλληλης αντοχής και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης. 

7.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη τοποθετούνται δικλείδες, εκκενωτές, αερεξαγωγοί, και πυροσβεστικοί 

κρουνοί. 

Για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία των αγωγών προβλέπονται σώματα αγκύρωσης στα σημεία των 

καμπυλών, σε μεγάλες κλίσεις, στα σημεία διακλαδώσεων, αλλαγής διατομής κλπ. Σε κάθε απλό ταύ, δικλείδα 

ή συστολή, οι αγκυρώσεις αυτές θεωρούνται επιβεβλημένες.  

7.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Στις θέσεις που φαίνονται στις οριζοντιογραφίες και στις μηκοτομές προβλέπονται φρεάτια επισκέψιμα. 

Επιλέγονται φρεάτια τριών τύπων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης: 

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Α  (D = 1,00 m) για βάθος αγωγού έως 2,00 m και διατομή αγωγού έως 

Φ500  

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Β  (D = 1,20 m) για βάθος αγωγού > 2,00 m και ανεξάρτητου βάθους για 

διατομή αγωγού μεγαλύτερης από Φ500 και έως Φ800.  

 Ορθογωνικά Φρεάτια ή Κυκλικά Φρεάτια (D = 0,60 m) τύπου Γ για βάθος αγωγού έως 1,60 m και 

για διατομή αγωγού μικρότερη από Φ400. Τοποθετείται σύμφωνα με την γνώμη της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας όπου για κατασκευαστικούς λόγους είναι δύσκολη η κατασκευή του φρεατίου τύπου Α. 

 Ορθογωνικά τύπου Δ για διατομή αγωγού ίση ή μεγαλύτερη από Φ800.  

Τα φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευαστούν επί τόπου από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και θα έχουν 

τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 0,20 m οπλισμένα με διπλό (εσωτερικό και εξωτερικό) μεταλλικό οπλισμό. 

Εσωτερικά θα επιστρωθούν με τσιμεντοειδές υλικό και τσιμεντοκονία στις θέσεις των συνδέσμων και 
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εξωτερικά θα γίνεται ασφαλτική επάλειψη. Το σχήμα τους θα είναι ορθογωνικό ή κυκλικό ανάλογα με τις 

επιτόπιες συνθήκες. Σε περίπτωση κατασκευής ορθογωνικών φρεατίων, αυτά θα τοποθετούνται με την 

επιμήκη πλευρά τους παράλληλα με την διεύθυνση του αγωγού. Όλα θα φέρουν καλύμματα από ελατό 

χυτοσίδηρο σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Τα καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης θα είναι κυκλικά (για 

τα φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων & ομβρίων), χωρίς στόμια αερισμού και θα είναι κατηγορίας (ομάδας) D400 

του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Με ειδική γραπτή εντολή της Επίβλεψης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 

καλύμματα της κατηγορίας Ε600. Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται ρητά, η χρήση καλυμμάτων μικρότερης 

κατηγορίας αντοχής από αυτή των D400, εκτός εάν ορίσει η Επίβλεψη με ειδική γραπτή εντολή σε δρόμους 

των οικισμών της μελέτης χωρίς ιδιαίτερη κυκλοφορία. Η σήμανση των καλυμμάτων και πλαισίων τους, θα 

είναι ανάλογη της σήμανσης που αναφέρεται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501-08-07-01-04. 

7.7 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Στις εξόδους των επιμέρους αποχετευτικών αγωγών από τις οικίες κατασκευάζονται φρεάτια από PVC, 

διατομών Φ250 και Φ400, τα οποία μπορεί να είναι και κοινά ανά δύο ή περισσότερες οικίες. Στην περίπτωση 

σύνδεσης άνω της μίας οικίας θα τοποθετηθούν φρεάτια διατομής Φ400.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά και την τοποθέτηση 

των φρεατίων. 

Οι αναμονές κατασκευάζονται είτε με Σαμάρι (μικρά βάθη) είτε με Ημιταύ (μεγάλα βάθη), ανάλογα με τις επί 

τόπου ανάγκες. 

Οι υδρομετρητές ανευρίσκονται, αποξηλώνονται και επανατοποθετούνται είτε επιτοίχιοι, είτε σε ιδιωτικά 

φρεάτια ύδρευσης διαστάσεων 0,40 x 0,40 m (προκατασκευασμένα ή χυτά επί τόπου), σε συνεργασία με τον 

Φορέα και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Πριν την αποξήλωση γίνεται λήψη ενδείξεων και συμπλήρωση 

πίνακα με τα στοιχεία υδρομετρητή και κατανάλωσης και στη συνέχεια η επανατοποθέτηση και σύνδεση με 

την ιδιωτική παροχή της ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο Α.Τ. 77.0 του τιμολογίου της μελέτης. Εάν 

απαιτηθεί η τοποθέτηση νέων υδρομετρητών σε αντικατάσταση  των υφιστάμενων, η προμήθεια και εργασία 

θα αποζημιωθούν με το άρθρο Α.Τ. 78.0 του τιμολογίου της μελέτης. 

7.8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Οι εργασίες κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης θα κατασκευασθούν υπό την εποπτεία της 

τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

Με βάση τις διατάξεις του Ν3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» και της εγκυκλίου 6418/27-8-2003 της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού θα 

συνταχθεί «μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΥΑΛ και της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ. 

για την παρακολούθηση των εργασιών εκ μέρους της με αρχαιολόγο και ειδικευμένο εργάτη, σύμφωνα με την 

αλληλογραφία που θα προηγηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών, εφαρμογή 

έχουν οι διατάξεις του Ν.3028/2002. 

Η αποζημίωση για την εποπτεία των εργασιών εκ μέρους της Τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων θα γίνεται με 

απολογιστικό τρόπο. 
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