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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το έργο που προτείνεται να κατασκευασθεί µε την παρούσα εργολαβία έχει τίτλο 
«Κατασκευή έργων αποχέτευσης στο Κουµκό (φάση Β’), και αφορά την κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου 100,00 µµ σε τµήµα του κεντρικού δρόµου του Κουµκό, σε 
συνέχεια πρόσφατα κατασκευασµένου δικτύου. 
Στην Οριζοντιογραφία της Μελέτης, φαίνεται το τµήµα της οδού που θα 
κατασκευασθεί το δίκτυο. 
 

Ως προς τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

� Ο κεντρικός δρόµος του Κουµκό, και µόνο αυτός, εξυπηρετεί αποκλειστικά την 
ευρύτερη περιοχή του Κουµκό χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές κυκλοφοριακοί 
διέξοδοι για παρακάµψεις. Ο δρόµος έχει αφετηρία την οδό Μούρα και είναι 
αδιέξοδος, µε την έννοια ότι η µοναδική διέξοδος που υπάρχει προς το ∆.∆ 
Ταξιαρχών είναι σε κακή κατάσταση. 
Η διέξοδος αυτή είναι χωµατόδροµος ασυντήρητος,  δεν παρέχει κυκλοφοριακή 
ασφάλεια  ιδιαίτερα την νύκτα, και σε κάποια σηµεία δεν παρέχει την δυνατότητα 
διασταύρωσης οχηµάτων, έχει έντονες κλίσεις και ιδιαίτερα προς το τέλος του 
(∆.∆ Ταξιαρχών), ενώ δεν είναι χαρακτηρισµένος δρόµος. 

� Οι ανάγκες πυρόσβεσης, πρώτων βοηθειών, θα πρέπει να εξυπηρετούνται       
καθ’ όλη την διάρκεια των έργων. Με δεδοµένο ότι το τµήµα του δρόµου που θα 
κατασκευασθεί το έργο έχει εύρος τα οχήµατα και οι βασικές ανάγκες            
πρέπει να εξυπηρετούνται από το µισό του δρόµου. Για τον λόγο αυτό θα             
πρέπει να υπάρχει ενηµέρωση των Υπηρεσιών και του ∆/νσης Τροχαίας 
Μυτιλήνης. 

� Εάν προταθεί από τον Ανάδοχο, να χρησιµοποιηθεί η διέξοδος προς το ∆∆ 
Ταξιαρχών, αυτό θα γίνει µόνο µετά από συνεννόηση µε την ∆/νση Τροχαίας 
Μυτιλήνης και αφού ο ανάδοχος προβεί σε όλα τα έργα συντήρησης και 
σήµανσης που θα προταθούν χωρίς καµία επιβάρυνση του έργου.  
      

Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

Θα προηγηθεί ο εντοπισµός όλων των δικτύων Ο.Κ.Ω (ύδρευση, Ο.Τ.Ε, ∆ΕΗ κλπ). 
Κατ’ αρχάς αυτό θα γίνει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε από το 
Αρχείο των Υπηρεσιών αυτών, είτε µε επιτόπου αυτοψίες. Όπου δεν είναι δυνατός µε 
αυτό τον τρόπο ο εντοπισµός των δικτύων Ο.Κ.Ω, θα πρέπει ο ανάδοχος να προβεί 
σε διερευνητικές τοµές, οι οποίες θα αποζηµιωθούν µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ 1 & 
2. 
Ακολούθως θα χαραχθεί επί του εδάφους η όδευση του αγωγού και θα γίνει 
οριζοντιογραφική & υψοµετρική αποτύπωση της όδευσης µε εξάρτηση από το 
Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87, µε πλήρη αποτύπωση της οδού. Στην 
συνέχεια γίνεται επαλήθευση και προσαρµογή της µηκοτοµής της µελέτης µε τα 
στοιχεία που θα ληφθούν. 
Οι παραπάνω προκαταρκτικές εργασίες αποτελούν προϋπόθεση για την έναρξη των 
εργασιών εκσκαφής. 
Οι εκσκαφές των σκαµµάτων θα γίνουν µε βάσει την µηκοτοµή που θα χαραχθεί και 
θα εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, στο νέο υπόβαθρο που θα συνταχθεί 
κατά τα προηγούµενα από τον Ανάδοχο. 
Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά άρθρα ΑΤ 1 & 
ΑΤ 2, και στην  Ελληνική  Τεχνική Προδιαγραφή 1501-08-01-03-01 « Εκσκαφές 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων» . Η τυπική διατοµή της µελέτης χρησιµοποιείται 
κυρίως για την προµέτρηση των εργασιών,  ενώ όσο αφορά τα εφαρµοζόµενα πλάτη 
ορύγµατος εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην προαναφερόµενη Τεχνική Προδιαγραφή. 



Ο αγωγός θα εγκιβωτισθεί µε άµµο και θα επιχωθεί µε θραυστό υλικό (ή µε προϊόντα 
εκσκαφών κατόπιν εντολής της υπηρεσίας). Οι εργασίες των επιχώσεων θα γίνουν 
σύµφωνα µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ 9,10 & 11 και την Τεχνική Προδιαγραφή 
(ΕΤΕΠ) 1501-08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων». 
Οι αντιστηρίξεις πρανών των ορυγµάτων εκσκαφής αντιστηρίζονται είτε µε µεταλλικά 
πετάσµατα ( συµβατικό άρθρο 6) µέχρι βάθος εκσκαφής 1,80 µ, είτε µε ξυλοζεύγµατα 
(συµβατικό άρθρο 7) από βάθος εκσκαφής 1,80µ έως 1,25µ. 
Ο αγωγός που θα τοποθετηθεί έχει διάµετρο DN 200mm, πρόκειται για αγωγό από 
σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος SDR 41. Οι εργασίες προµήθειας, 
τοποθέτησης , συνδέσεων, διακλαδώσεων και δοκιµασιών, εκτελούνται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στα συµβατικά άρθρα ΑΤ 19, 20, & στην (ΕΤΕΠ)  1501-08-06-02-02 
«∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U». 
Τα φρεάτια ελέγχου αποχέτευσης και η αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα γίνει 
από σκυρόδεµα C 16/20.  Οι εργασίες της σκυροδέτησης φρεατίων & οδοστρωµάτων 
γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο συµβατικό άρθρο ΑΤ 13 και στις (ΕΤΕΠ):  
1501-01-01-01-00 «Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος» 
1501-01-01-02-00 «∆ιάστρωση σκυροδέµατος» 
1501-01-01-03-00 «Συντήρηση σκυροδέµατος» 
1501-01-01-04-00 «Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής  

 σκυροδέµατος» 
1501-01-01-05-00 «∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος» 
 1501-01-01-07-00 «Σκυροδετήσεις  ογκωδών κατασκευών» 
Ο σιδηρούς οπλισµός φρεατίων & το δοµικό πλέγµα οδοστρωµάτων 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο συµβατικό άρθρο ΑΤ 12 & στην 
(ΕΤΕΠ) 1501-01-02-01-00 «Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδέµατος (τύποι)» 
Τα καλούπια για την κατασκευή φρεατίων κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο συµβατικό άρθρο 17 και στις (ΕΤΕΠ)  1501-01-04-00-00 «Καλούπια 
κατασκευών από σκυροδεµάτων (τύποι)» & (ΕΤΕΠ) 1501-01-03-00-00 «Ικριώµατα». 
Κεντρικά φρεάτια δικτύου αποχέτευσης κατασκευάζονται τέσσερα (4) στις θέσεις που 
φαίνονται στην Μηκοτοµή της µελέτης στις αλλαγές κλίσεων και σε απόσταση όχι 
µεγαλύτερη των 50,00µµ. Τα φρεάτια κατασκευάζονται κυκλικά διαµέτρου 1,20µ. Επί 
του φρεατίου τοποθετείται κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο σύµφωνα µε το συµβατικό 
άρθρο ΑΤ 17, και στο εσωτερικό βαθµίδες από χυτοσίδηρο σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο συµβατικό άρθρο ΑΤ 24 & στην 1501-08-07-01-05 «Βαθµίδες 
φρεατίων». 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί πλήρες ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ στο 
οποίο θα περιλαµβάνονται: 
-Πλήρης αποτύπωση του αγωγού µε προσδιορισµό της ακριβής θέσης (Χ,Ψ,Ζ) ανά 
20,00µµ  περίπου, στο εξωράχειο του αγωγού κατά ΕΓΣΑ ΄87, και υποχρεωτικά στις 
θέσεις των φρεατίων. 
 
Ο προϋπολογισµός του έργου σε ευρώ, αναλύεται ως παρακάτω: 
� Αξία εργασιών                            13.518,19 
� ΓΕ & ΟΕ  (18%)                           2.433,27 

Άθροισµα                                    15.951,46 
� Απρόβλεπτα  (15%)                     2.392,72 

Άθροισµα                                    18.344,18 
Φ.Π.Α (16%)                                2.935,07 
Γενικό Σύνολο                           21.280,00 

 

                Ο                                                                                  Η 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ∆ΕΥΑΛ 
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