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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
E-mail:deyam2@otenet.gr 

              
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης 
∆ΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    30/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.597,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα µελέτη  µε τίτλο «Κατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-
αποχέτευσης ∆ΕΥΑΛ» και το προτεινόµενο έργο αφορούν την εκτέλεση εργασιών 
ύδρευσης-αποχέτευσης για την αντιµετώπιση διαρροών που υφίστανται στα δίκτυα 
ύδρευσης-αποχέτευσης στη ∆ηµοτική Ενότητα Μυτιλήνης,  καθώς επίσης και 
εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την βελτίωση της λειτουργίας τους. Οι 
εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειµένου να ικανοποιηθούν οι αυξηµένες 
καταναλώσεις σε θερινή περίοδο στην πόλη της Μυτιλήνης καθώς επίσης και στην 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης 
Μυτιλήνης. Πιο συγκεκριµένα: 

• Υφίστανται διαρροές των δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Πλάτανος πόλης 
Μυτιλήνης, στην οδό Ευριπίδου, οι οποίες πρέπει να αντιµετωπισθούν διότι 
επηρεάζετε η λειτουργία του δικτύου της χαµηλής ζώνης ιδιαίτερα την θερινή 
περίοδο των αυξηµένων καταναλώσεων.  Την θερινή περίοδο γίνονται 
διακοπές στην υδροδότηση των περιοχών που υδροδοτεί η χαµηλή ζώνη.  

• Υφίσταται παράλληλη λειτουργία δύο δικτύων ύδρευσης στις οδούς Μ. Ασίας 
& Θεοφράστου (παλαιού δικτύου κατασκευασµένου την περίοδο ’30 & του 
νέου δικτύου που κατασκευάσθηκε την περίοδο 2000-2002) µε αποτέλεσµα 
την δυσλειτουργία του δικτύου. 

 
2.-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΣΥΝΘΗΚΕΣ- Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Με το έργο θα εκτελεσθούν κατά κύριο λόγο οι υδραυλικές εργασίες που είναι 
απαραίτητες για την επισκευή των βλαβών & οι αποµονώσεις των παλαιών δικτύων. 
Το εύρος & το είδος των παρεµβάσεων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά & θα 
προκύψουν µετά από ερευνητικές εργασίες. Συνεπώς δεν µπορεί να συνταχθεί 
προµέτρηση  & να γίνει τιµολόγηση για τις εργασίες αυτές.    

 
3.-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
3.1.- ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Στην περιοχή Πλάτανος (Πλατεία Αλυσίδας) υφίστανται και λειτουργούν δίκτυα της 
χαµηλής & µεσαίας ζώνης & κοµβολόγια  αυτών. Στην συµβολή των οδών Ζωοδόχου 
Πηγής και Θεοκρίτου εµφανίζεται διαρροή νερού, µε αποτέλεσµα σηµαντική 
ποσότητα νερού να καταλήγει σε φρεάτια του ΟΤΕ, η οποία αντλείται από αυτά  
καθώς επίσης και σε φρεάτια αποχέτευσης της οδού Χαριλάου Τρικούπη. Τα δίκτυα 
όπως κατασκευάσθηκαν φαίνονται στο  σχέδιο: 

• Σχέδιο 1: Υφιστάµενα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης στον Πλάτανο (από το 
αρχείο της υπηρεσίας) 

Τα σχέδια της µελέτης κατ΄ εφαρµογή της οποίας κατασκευάσθηκαν τα δίκτυα στην 
περιοχή «Πλάτανος» είναι: 
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• Σχέδιο 3.1: Οριζοντιογραφία δικτύου-Κατασκευαστικά στοιχεία Χαµηλής 
Ζώνης (από Οριστική Μελέτη Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Μυτιλήνης) 

• Σχέδιο 3.3: Οριζοντιογραφία δικτύου-Κατασκευαστικά στοιχεία Μεσαίας 
Ζώνης 

Οι εργασίες που προτείνονται αφορούν τον εντοπισµό των διαρροών των δικτύων 
που υφίστανται και την  επισκευή τους. Η χρήση µικρού εκσκαπτικού µηχανήµατος 
εκτιµάται να είναι περιορισµένη λόγω της πυκνότητας των δικτύων που υπάρχουν ( 
όπως προαναφέρθηκε) & κατ΄εκτίµηση στην παρούσα φάση εκπόνηση της µελέτης 
εκτιµάται να είναι δυνατή στο επιφανειακό και µόνο στρώµα. Στο µεγαλύτερο µέρους 
τους οι εκσκαπτικές εργασίες θα γίνουν χειρονακτικά & µε ιδιαίτερη προσοχή. Οι 
υφιστάµενες σωληνώσεις ύδρευσης είναι από PVC µε χυτοσιδηρούς συνδέσµους 
(ζιµπώ & κολλάρα), της δε αποχέτευσης από PVC. Κατά µήκος των σωληνώσεων 
ύδρευσης έχουν τοποθετηθεί ειδικά χαλύβδινα τεµάχια. Παράλληλα τα δίκτυα ΟΤΕ & 
∆ΕΗ καταλαµβάνουν σηµαντικό χώρο,  η δε οριζοντιογραφική & υψοµετρική 
τοποθέτηση τους πρέπει πρώτα να διερευνηθεί & να εντοπισθεί µε ακρίβεια πριν την 
έναρξη των εργασιών, σε συνεργασία µε τους οργανισµούς αυτούς. 
Μετά τις διερευνητικές εκσκαφές που θα διενεργηθούν θα καθορισθούν οι 
παρεµβάσεις που θα γίνουν και αυτές µπορεί να είναι είτε τοπικές επισκευές, είτε 
αντικατάσταση µέρους αγωγού ή αγωγών, είτε ακύρωση µέρους αγωγού, είτε 
τροποποίηση όδευσης.  Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν επειδή δεν µπορούν να 
καθορισθούν εκ των προτέρων,  θα προκύψουν µετά τις διερευνητικές εκσκαφές. 
 
3.2.-Ο∆ΟΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 
Το δίκτυο ύδρευσης της οδού Μικράς Ασίας ανήκει στην Χαµηλή Ζώνη και έχει 
κατασκευασθεί την περίοδο 2000-2002. Το δίκτυο έχει κατασκευασθεί από σωλήνες 
PVC Φ.200 10ΑΤΜ από το ύψος της οδού Αργύρη Εφταλιώτη έως το ύψος της οδού 
Ναυµαχίας Έλλης. Το συνολικό µήκος του δικτύου είναι 912,00 µµ. Κατά µήκος του 
δικτύου έχουν κατασκευασθεί κοµβολόγια στις συµβολές της οδού Μικράς Ασίας µε 
τις οδούς Αργύρη Εφταλιώτη, Σκρά & Κατσακούλη, Ταγµατάρχη Παπαγιάννη, 
Κλαπάδου, Γ. Τερτσέτη, Περγάµου, Αδραµυτίου, ∆ακρύων & Ναυµαχίας Έλλης. 
Επίσης έχουν κατασκευασθεί & οι ιδιωτικές παροχές του δικτύου. Το δίκτυο όπως 
κατασκευάσθηκε αποτυπώνεται στο επιµετρητικό ΣΧΕ∆ΙΟ 6.5 της εργολαβίας 
«Κατασκευή δικτύων οµβρίων ακαθάρτων και ύδρευσης κεντρικού και βορείου 
τµήµατος πόλης Μυτιλήνης-περιοχή ∆». Στο σχέδιο αυτό φαίνεται ότι έχουν 
κατασκευασθεί οι συνδέσεις του νέου δικτύου (ενώσεις) µε τα υφιστάµενα δίκτυα των 
οδών Ταγµατάρχη Παπαγιάννη, Κλαπάδου, Γ.Τερτσέτη, Περγάµου, Αδραµυτίου & 8ης 
Νοεµβρίου ενώ φαίνεται ότι δεν έχουν κατσκευασθεί οι συνδέσεις στις οδούς Αργύρη 
Εφταλιώτη, Σκρά & Κατσακούλη. Σε κάθε περίπτωση θα ελεγχθούν και τα στοιχεία 
του σχεδίου αυτού. 
Τα δίκτυα της οδού Μικράς Ασίας αποτυπώνονται ως έχουν κατασκευασθεί στα 
παρακάτω σχέδια: 

• Σχέδιο 6.5:  Οριζοντιογραφία δικτύου ύδρευσης (επιµετρητικό σχέδιο της 
εργολαβίας «Κατασκευή δικτύων οµβρίων ακαθάρτων και ύδρευσης 
κεντρικού και βορείου τµήµατος πόλης Μυτιλήνης-Περιοχή ∆΄» 

• Σχέδιο 2: Υφιστάµενα δίκτυα ύδρευσης στις οδούς 8ης Νοεµβρίου & Μικράς 
Ασίας (από το αρχείο της υπηρεσίας). 

Το σχέδιο της µελέτης, κατ΄εφαρµογή της οποίας κατασκευάσθηκαν τα δίκτυα της 
οδού Μικράς Ασίας είναι: 

• Σχέδιο 3.1: Οριζοντιογραφία δικτύου-Κατασκευαστικά στοιχεία Χαµηλής 
Ζώνης (από Οριστική Μελέτη Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Μυτιλήνης) 

Το παλαιό δίκτυο της οδού (κατασκευή αρχές της δεκαετίας του ΄30) από µαντέµι δεν 
αποµονώθηκε την περίοδο κατασκευής του νέου δικτύου, αλλά υφίσταται και 
λειτουργεί παράλληλα µε το νέο & εξακολουθεί να υδροδοτεί τις ιδιοκτησίες της οδού. 
Οι προς εκτέλεση εργασίες αφορούν: 
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• Την σύνδεση του νέου δικτύου ύδρευσης µε τα υφιστάµενα δίκτυα στις οδούς 
Αργύρη Εφταλιώτη, Σκρά & Κατσακούλη & στις άλλες οδούς όπου φαίνονται 
στο επιµετρητικό  ΣΧΕ∆ΙΟ 6.5 ότι υφίσταται σύνδεση αλλά είναι πιθανό να 
µην έχει κατασκευασθεί. 

• Την πλήρη αποµόνωση του παλαιού δικτύου & των ιδιωτικών παροχών 
αυτού & την υδροδότηση των ιδιοκτησιών από τις παροχές υδροδότησης του 
νέου δικτύου. 

Προκειµένου να εντοπισθούν οι συνδέσεις του παλαιού δικτύου µε τα δίκτυα των 
οδών που συµβάλουν στην οδό Μικράς Ασίας & να αποµονωθούν ή να γίνει η 
σύνδεση αυτών µε το νέο δίκτυο, θα διενεργηθούν ερευνητικές τοµές. Μετά τον 
εντοπισµό του δικτύων θα καθορισθούν οι εργασίες κατασκευής των νέων 
κοµβολογίων (συνδέσεων & αποµονώσεων). Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν 
επειδή δεν µπορούν να καθορισθούν εκ των προτέρων, θα προκύψουν µετά τις 
διερευνητικές τοµές.  
 
3.3. ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ-ΤΡΙΩΝ ΚΥΠΑΡΡΗΣΙΩΝ  
Επί της οδού Ευριπίδου και σε όλο το µήκος αυτής, υφίσταται ο παλαιός 
χυτοσιδηρός τροφοδοτικός αγωγός (Φ 400) της χαµηλής ζώνης,  ο οποίος 
συνεχίζεται και επί της οδού Τριών Κυπαρισσίων σε µήκος περίπου 50,00 µµ προς 
την οδό Πιττακού και στην συνέχεια του  έχει αντικατασταθεί µε νέο αγωγό Φ 250 
από σωλήνες πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς.  Παράλληλα στις οδούς Ευριπίδου & 
Τριών Κυπαρισσίων, υφίστανται δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, οµβρίων & 
παντορροικού τύπου. Στα φρεάτια οµβρίων στην οδό Κυπαρισσίων & στην συµβολή 
των οδών Θεοφράστου & Σαπφούς,  εντοπίζεται διαρροή του δικτύου ύδρευσης. 
Τα δίκτυα των οδών Ευριπίδου & Τριών Κυπαρησσίων αποτυπώνονται ως έχουν 
κατασκευασθεί στο παρακάτω σχέδιο: 

• Σχέδιο 3:  Υφιστάµενα δίκτυα ύδρευσης στις οδούς Ευριπίδου-Τριών 
Κυπαρισσίων (από το αρχείο της υπηρεσίας) 

Το σχέδιο της µελέτης κατ΄εφαρµογή της οποίας κατασκευάσθηκαν τα δίκτυα της 
οδού Μικράς Ασίας είναι: 

• Σχέδιο 3.1: Οριζοντιογραφία δικτύου-Κατασκευαστικά στοιχεία Χαµηλής 
Ζώνης (από Οριστική Μελέτη Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Μυτιλήνης). 

Οι εργασίες διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό της διαρροής θα ξεκινήσουν από 
το κοµβολόγιο στην διασταύρωση των οδών Ευριπίδου - Τριών Κυπαρισσίων όπου 
υφίσταται φρεάτιο επίσκεψης δικλείδων  & θα επεκταθούν σε οποιοδήποτε άλλο 
σηµείο προκειµένου να εντοπισθούν οι διαρροές. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν 
επειδή δεν µπορούν να καθορισθούν εκ των προτέρων,  θα προκύψουν µε τις 
διερευνητικές τοµές. 
 
3.4 Ο∆ΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 
Στην οδό Θεοφράστου έχει κατασκευασθεί το 2007 νέα δίκτυα ύδρευσης & 
αποχέτευσης. Το νέο δίκτυο ύδρευσης της οδού Θεοφράστου (Φ.200) είναι από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Παρέµεινε όµως για λόγους λειτουργικούς σε 
λειτουργία και το παλαιό χυτοσιδηρό δίκτυο. Η υφιστάµενη κατάσταση των δικτύων 
αποτυπώνεται στο σχέδιο: 

• Σχέδιο 4:  Υφιστάµενα δίκτυα ύδρευσης στην οδό Θεοφράστου (από το 
αρχείο της υπηρεσίας) 

Το σχέδιο της µελέτης κατ΄εφαρµογή της οποίας κατασκευάσθηκαν τα δίκτυα της 
οδού Θεοφράστου  είναι: 

• Σχέδιο 3.1: Οριζοντιογραφία δικτύου-Κατασκευαστικά στοιχεία Χαµηλής 
Ζώνης (από Οριστική Μελέτη Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Μυτιλήνης). 

Οι προς εκτέλεση εργασίες αφορούν την αποµόνωση του παλαιού χυτοσιδηρού 
δικτύου της οδού, µε την σύνδεση των αναµονών του σε όλες τις διασταυρώσεις της 
οδού µε τα υφιστάµενα και σε λειτουργία δίκτυα & παράλληλα συνδέοντας τις 
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ιδιωτικές παροχές ύδρευσης (σε κατάσταση αναµονής) µε τους υδροµετρητές των 
ιδιοκτησιών,  ακυρώνοντας τις παλαιές. Προκειµένου να εκτελεσθούν αυτές οι 
εργασίες θα διενεργηθούν διερευνητικές τοµές στις διασταυρώσεις της οδού 
Θεοφράστου,  για να προσδιορισθούν τα σηµεία των νέων συνδέσεων και τα υλικά 
που είναι απαραίτητα. 
 
3.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Οι εργασίες αποχέτευσης αφορούν σποραδικές επεµβάσεις για την βελτιστοποίηση 
της λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης κυρίως κεντρικών αποχετευτικών αγωγών είτε 
του δικτύου αποχέτευσης της πόλης Μυτιλήνης, είτε των αγωγών αποχέτευσης των 
οικισµών βόρεια της πόλης.   
 
4.-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η κατασκευή του έργου θα γίνει µε το απολογιστικό σύστηµα των άρθρων 9 & 55 του 
Ν.3669/08 (Κ∆Ε), επειδή οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την φύση 
τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προµετρηθούν & τιµολογηθούν, δεδοµένου ότι είναι 
κατά κύριο λόγο ερευνητικές εργασίες. 
 
5.- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που τίθενται είναι οι παρακάτω: 

• Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β΄ 2221/2012) 
08-01-03-01, 08-01-03-02, 08-01-03-01, 08-01-03-02, 08-10-01-00, 08-06-07-02, 
01-01-01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 01-01-04-00,  01-01-05-00, 01-03-00-00 
01-04-00-00, 01-02-01-00 
Για όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές τροποποιείται ο τρόπος πληρωµής επειδή το 
έργο εκτελείται µε απολογιστικό σύστηµα. 

• Τεχνική Προδιαγραφή 1 (ΤΠ1)  Σωλήνες πολυαιθυλενίου από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDPE) (Τρόπος πληρωµής απολογιστικά) 

 
6.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο προϋπολογισµός των εργασιών του έργου ανέρχεται σε 22.597,00 ευρώ, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α (16%).   
Για τις ανάγκες εκτίµησης του προϋπολογισµού των απολογιστικών εργασιών 
ελήφθησαν υπόψη, 80 ηµεροµίσθια Τεχνίτη & 30 ηµεροµίσθια εργάτη, καθώς και των 
µηχανηµάτων , περιστρεφόµενο τσαπάκι µε δυνατότητα προσαρµογής σφύρας για 
εκσκαφή βράχου (10 ηµέρες), φορτωτάκι µικρό (10 ηµέρες) & φορτηγό 3 ή 5 τον. (10 
ηµέρες).   
Η αξία των εργασιών προϋπολογίζεται σε 2.000,00 ευρώ. Υλικά τα οποία υπάρχουν 
στην αποθήκη της υπηρεσίας, θα παραδίδονται στον ανάδοχο από την ∆ΕΥΑΛΓια 
την εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών ισχύει το άρθρο 55 «Απολογιστικές 
εργασίες» του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 
Η ενδεικτική προµέτρηση & ο προϋπολογισµός των  εργασιών  είναι ως  παρακάτω: 
 
 
1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     

α/α Περιγραφή Μηχανήµατος Ηµερήσιο 
Κόστος (σε 
ευρώ) 

Ηµέρες Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

1. Περιστρεφόµενο τσαπάκι 40,00 10 400,00  

2. Φορτωτάκι µικρό 35,00 10 350,00  

3.  Φορτηγό 3 ή 5 τον. 40,00 10 400,00  

 Σύνολο 1: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   1.150,00 1.150,00 
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2. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-Ο∆ΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ     

α/α Προσωπικό Ηµεροµήσθιο 
(σε ευρώ) 

Ηµέρες Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

1. Χειριστής ελαφρού 
µηχανήµατος 

110,00 20 2.200,00  

2. Οδηγός 105,00 10 1.050,00  

 Σύνολο 2: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-Ο∆ΗΓΟΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 3.250,00 3.250,00 

 
 
 

     

3. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     

α/α Προσωπικό Ηµεροµήσθιο 
(σε ευρώ) 

Ηµέρες Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

1.  Τεχνίτης 120,00 80 9.600,00  

2. Εργάτης 105,00 30 3.150,00  

 Σύνολο 3: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  12.750,00 12.750,00 

Αξία εργασιών (1) (2) & (3)  [ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & Ο∆ΗΓΟΙ-
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] 

 

Αξία προµήθειας υλικών µε απολογιστικό τρόπο   2.000,00 

ΑΞΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    19.150,00 

ΓΕ & ΟΕ (18%)    3.447,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)    22.597,00 

Φ.Π.Α (16%)    3.615,52 

ΣΥΝΟΛΟ     26.212,52 

 
                  Ο                                                                                   Η 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                                      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ∆ΕΥΑΛ 
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΕΥΑΛ  
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                          ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 
 
 


