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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:      
Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι 
Θερµής» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Πόροι ∆ΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.696,01 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. Το προτεινόµενο έργο αφορά την αντικατάσταση τµήµατος αγωγού ύδρευσης 

εξωτερικού υδραγωγείου  Συνδέσµου στη θέση Πύργοι Θερµής.  
Το εξωτερικό υδραγωγείο του Συνδέσµου εξυπηρετεί τις περιοχές Αφάλωνα, 
Παναγιούδας, Παµφίλων, Πύργων και Λουτρόπολης Θερµής, Μυστεγών και Νέων 
Κυδωνιών. Η υδροληψία του υδραγωγείου βρίσκεται στην περιοχή της Λάρσου. Το 
υδραγωγείο έχει συνολικό µήκος 15,70 χλµ., εκ των οποίων τα 2,7 χλµ είναι 
καταθλιπτικός αγωγός και τα υπόλοιπα 13,0 χλµ αγωγός βαρύτητας, έχει δε 
κατασκευαστεί προ τριακονταετίας. 
Ο υφιστάµενος αγωγός είναι χαλύβδινος και η αντικατάσταση τµήµατος αγωγού σε 
µήκος 210,00 µµ, προτείνεται επειδή στο συγκεκριµένο τµήµα του δικτύου έχουν 
επιδιορθωθεί πολλές βλάβες µε συνέπεια να έχει υποστεί διάβρωση και να µην 
επιδέχεται περαιτέρω επισκευή. Οι διαρροές υφίστανται πλέον µόνιµα χωρίς 
δυνατότητα επέµβασης και σηµαντική  ποσότητα νερού κατακλύζει  την  περιοχή 
δηµιουργώντας προβλήµατα εισροών σε ιδιοκτησίες & επιφανειακή ροή στους 
δρόµους της περιοχής. Πέρα από τα τοπικά προβλήµατα, υπάρχει απώλεια µεγάλης 
ποσότητας νερού απαραίτητη για την υδροδότηση  της περιοχής. 
Ο αγωγός στο σηµείο αντικατάστασης διέρχεται µέσα από πέντε (5) ιδιωτικές 
εκτάσεις. Οι δύο πρώτες ιδιοκτησίες είναι περιφραγµένα µε συρµατόπλεγµα 
ελαιοκτήµατα (ιδιοκτησίες Βουτζούλια, Γιαβρίµη). Η τρίτη ιδιοκτησία όπου 
κατασκευάζεται το µεγαλύτερο σε µήκος έργο είναι η ιδιοκτησία του κ. Γαρουφαλιά, 
επί τσιµεντοστρωµένου δρόµου µε διακοσµητική λωρίδα από πλάκες Μυστεγνών. Η 
τέταρτη  είναι η ιδιοκτησία Κυριακίδη  όπου η παρέµβαση περιορίζεται σε µήκος 
περίπου 4,00µ. Η Πέµπτη σε σειρά είναι η ιδιοκτησία Καφαλούκου όπου υπάρχει και 
ιδιαίτερη βλάστηση.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-6-2006) 
«Λοιπές επεµβάσεις στην ιδιοκτησία» και ειδικότερα το εδάφιο 1 «Οι κύριοι ή 

κάτοχοι κτισµάτων και οικοπέδων υποχρεούνται να ανέχονται τη διενέργεια 

δοκιµαστικών γεωτρήσεων και εκσκαφών µέσα σε αυτά από το ∆ήµο ή την Κοινότητα 

ή τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, όταν 

προβλέπεται τούτο από τεχνική ή γεωλογική µελέτη ή έκθεση για την ανεύρεση 

υδάτων, καθώς και την αξιοποίηση υφιστάµενων πηγών ή την τοποθέτηση σωλήνων 

ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. ……………………  

 

2. Το έργο απεικονίζεται στο Σχέδιο (1) Οριζοντιογραφία αγωγού ύδρευσης 
υδραγωγείου Συνδέσµου. Κατασκευάζεται σχεδόν πλάι στον υφιστάµενο αγωγό. 
Επισηµαίνεται ότι τα νερά των διαρροών θα δηµιουργούν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην 
κατασκευή του νέου δικτύου γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
διαµόρφωση της προσφοράς. 
Στο Σχέδιο (2) φαίνεται και η τυπική διατοµή του σκάµµατος που εφαρµόζεται στο 
έργο.  
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Η νέα όδευση αρχή γινόµενης από την ιδιοκτησία Βουτζούλια προτείνεται επί της 
οδού που είναι παράλληλη µε τις ιδιοκτησίες Βουτζούλια & Γιαβρίµη, διέρχεται από 
τον ιδιόκτητο δρόµο του κ. Γαρουφαλιά, από χέρσο τµήµα ιδιοκτησίας Κυριακίδη & το 
τέλος της είναι εντός της ιδιοκτησίας Καφαλούκα. 
 

3. Οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να ελεγχθούν από τον ανάδοχο πριν 
την κατάθεση της προσφοράς ώστε να εντοπισθούν οι ιδιαιτερότητες εκτέλεσης του 
έργου. Επιγραµµατικά επισηµαίνεται ότι κατά την διάρκεια των εργασιών θα 
υφίσταται η διαρροή του υφιστάµενου αγωγού και σε πολλά σηµεία το έδαφος είναι 
λασπώδες δηµιουργώντας έτσι δυσκολίες στην εκσκαφή και στην πρόσβαση των 
µηχανηµάτων. Υφίστανται περιφράξεις είτε µε λιθοροπές, είτε  µε συρµατόπλεγµα οι 
οποίες πρέπει να αποξηλωθούν και να αποκατασταθούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 
Οι περιφράξεις αυτές δηµιουργούν δυσκολίες για τις προσβάσεις & τις αποδόσεις 
των µηχανηµάτων. 
Η πρόσβαση των συνεργείων στους χώρους των εργασιών πρέπει να γίνεται πάντα 
σε συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες.  
Πριν την έναρξη των χωµατουργικών εργασιών λαµβάνονται από τον ανάδοχο τα 
απαραίτητα στοιχεία εδάφους, διορθώνεται η προτεινόµενη  όδευση εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο, συντάσσεται η µηκοτοµή εδάφους & χαράζεται από την υπηρεσία η 
µηκοτοµή τοποθέτησης του νέου αγωγού. 
Επιπλέον επιλέγεται η θέση τοποθέτησης της δικλείδας & του φρεατίου τοποθέτησης 
της. 
Οι εργασίες εκσκαφής γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή λόγω της παράλληλης 
τοποθέτησης του νέου αγωγού µε τον υφιστάµενο µε προϋπόθεση να  εξασφαλίζεται 
πάντα η λειτουργία του υφιστάµενου αγωγού έως την πλήρη κατασκευή του νέου και 
την σύνδεση του για λειτουργία. 
Οι ακριβείς θέσεις των συνδέσεων προσδιορίζονται µετά από διερευνητικές τοµές , 
πριν την έναρξη των εργασιών. 
 

4. Η  αποζηµίωση των εκσκαφών γίνεται µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ1 & 2 «Εκσκαφή 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων», όπως ορίζεται µε αυτά, σε κατοικηµένη περιοχή ή 
στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που στην περίπτωση του έργου 
είναι µόνο οι δηµόσιοι δρόµοι. Τα συµβατικά άρθρα ΑΤ3 & 4 «Εκσκαφή και 
επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων 
εκτός κατοικηµένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη (εκτός από βραχώδη ή  σε 
βραχώδη),  εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση εντός ιδιόκτητων χώρων ήτοι ιδιωτικό 
δρόµο (ιδιοκτησία Γαρουφαλιά), ελαιοκτήµατα & λοιπές χέρσες εκτάσεις. 
Οι επιχώσεις των ορυγµάτων  εντός ιδιοκτησιών µετά τον εγκιβωτισµό του αγωγού 
µε άµµο προέλευσης λατοµείου γίνεται µε το ίδιο υλικό της εκσκαφής χωρίς η 
εργασία αυτή να αποζηµιώνεται ιδιαίτερα πέρα της αποζηµίωσης των άρθρων ΑΤ 3 
& 4.  
Ειδικότερα εντός των ελαιοκτηµάτων η επίχωση γίνεται αποκλειστικά µε το υλικό 
εκσκαφής, ενώ εντός των υπόλοιπων ιδιωτικών εκτάσεων κατόπιν επιλογής και 
εντολής της υπηρεσίας. Στην  περίπτωση δε που το υλικό επίχωσης κριθεί 
ακατάλληλο η επίχωση των ορυγµάτων γίνεται µε θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου  
ΑΤ 7 & 8 «Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου». 
Η επίχωση των ορυγµάτων επί δηµοσίων οδών γίνεται αποκλειστικά µε θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου. 
Ορύγµατα µε βάθος µεγαλύτερο των 1,25 µ αντιστηρίζονται µε ξυλοζεύγµατα 
σύµφωνα µε µελέτη εφαρµογής που θα συντάξει ο ανάδοχος. 
Η τοποθέτηση του αγωγού γίνεται  µε τα οριζόµενα µε το συµβατικό άρθρο 14 & µε 
τη Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ1: ∆ίκτυο σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), µε την οποία ορίζονται µεταξύ των άλλων και απαραίτητοι  
έλεγχοι &  δοκιµές. 
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Οι αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων που προβλέπονται από την µελέτη αφορούν τον 
ιδιόκτητο δρόµο του κ. Γαρουφαλιά και αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ11 
& ΑΤ 13 ανάλογα µε την περίπτωση. 
 

5. Οι συνδέσεις του νέου αγωγού µε τον υφιστάµενο γίνονται ταυτόχρονα και σε 
συνεννόηση µε την υπηρεσία προκειµένου να ενηµερωθούν οι καταναλωτές, αφού 
πρόκειται για αγωγό εξωτερικού υδραγωγείου που επηρεάζει την υδροδότηση 
οικισµών  µε δεδοµένο πάντα  ότι θα πραγµατοποιηθούν την θερινή περίοδο.  

6. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα παραδοθεί στη Υπηρεσία πλήρες µητρώο έργου 
στο οποίο θα περιλαµβάνεται µεταξύ των στοιχείων που ορίζονται στο αντίστοιχο 
άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα παρακάτω: 
� Πλήρης αποτύπωση του αγωγού (µε προσδιορισµό της ακριβούς θέσης (Χ,Ψ,Ζ) 

ανά 20 mm περίπου στο εξωράχειο του αγωγού κατά ΕΓΣΑ΄ 87 
� Πλήρη περιγραφή των χρησιµοποιούµενων υλικών ειδικά κοµβολογίων, 

εξαρτηµάτων κλπ 
 

7. Ο προϋπολογισµός του έργου σε ευρώ αναλύεται ως παρακάτω: 
 

Αξία Εργασιών                32.200,45  
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%): 5.796,08 € 

Άθροισµα: 37.996,53 € 

Απρόβλεπτα (15%): 5.699,48 € 

Άθροισµα: 43.696,01 € 

Φ.Π.Α. (16%): 6.991,36 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 50.687,37 € 

 

 

 

 

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

 

 


