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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ          ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ            την ολοκλήρωση της κατασκευής του  
           ΛΕΣΒΟΥ                                        τµήµατος ΙΙ (Μόριας –Λάρσου) του   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                               έργου: «36η ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ  
                                                                   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Το προτεινόµενο έργο αφορά την µετατόπιση σε τµήµα τους, υφιστάµενων 
αγωγών των εξωτερικών υδραγωγείων Μόριας & Συνδέσµου.  
Εξωτερικό Υδραγωγείο Μόριας. Ο οικισµός υδροδοτείται από δική του γεώτρηση 
(ΚΤΕΟ), χωρίς να αντιµετωπίζει προβλήµατα ποσότητας και ποιότητας διαθέσιµου 
νερού. Το νερό της γεώτρησης µέσω καταθλιπτικού αγωγού διοχετεύεται σε 
δεξαµενή-φρεάτιο χωρητικότητας περίπου 100 µ3, σε υψόµετρο +115,0 µ.  Από αυτή 
τη δεξαµενή-φρεάτιο µέσω αγωγού µήκους 3,0 χλµ.  και πιεζοθραυστικής διάταξης 
διοχετεύεται κατευθείαν στο εσωτερικό δίκτυο του οικισµού της Μόριας. 
Εξωτερικό Υδραγωγείο Συνδέσµου. Το υδραγωγείο του Συνδέσµου εξυπηρετεί τις 
περιοχές Αφάλωνα, Παναγιούδας, Παµφίλων, Πύργων και Λουτρών Θερµής, 
Μυστεγνών & Νέες Κυδωνίες. Η υδροληψία του υδραγωγείου βρίσκεται στην περιοχή 
της Λάρσου. Το υδραγωγείο έχει συνολικό µήκος 15.7 χλµ, εκ των οποίων τα 2.7 χλµ 
είναι καταθλιπτικός αγωγός και τα υπόλοιπα 13,0 χλµ αγωγός βαρύτητας έχει  δε 
κατασκευαστεί προ τριακονταετίας. 
Η µετατόπιση των αγωγών σε µήκος 660,00 µµ έκαστος, προτείνεται επειδή τα 
συγκεκριµένα τµήµατα των αγωγών  υφίστανται στο εύρος κατάληψης της νέας προς 
διάνοιξη επαρχιακής οδού που κατασκευάζεται στα πλαίσια του έργου: «36η 
ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ –ΚΑΛΛΟΝΗΣ», ΤΜΗΜΑ Ι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ΗΣ Ε.Ο. 
ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΜΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΙΣΒΗ» ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΙ: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 36ης Ε.Ο. ΑΠΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΡΙΑΣ 
ΈΩΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ (ΛΑΡΣΟΣ)». Η µετατόπιση αυτή θα 
γίνει κατά προτεραιότητα κατόπιν αίτησης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του κυρίου 
του έργου (Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι). 
2. Το έργο απεικονίζεται στο Σχέδιο 1: Οριζοντιογραφία προτεινόµενων έργων, 
(ΑΡ. ΣΧΕ∆ΙΟΥ 1), κλίµακα 1: 1000. Κατασκευάζεται επί της παλαιάς Επαρχιακής 
οδού στο βόρειο άκρο της από διατοµή ∆3 έως διατοµή Π44 (ονοµασία διατοµών επί 
του άξονα της νέας προς διάνοιξη οδού). Οι αγωγοί τοποθετούνται σε κοινό σκάµµα 
πλάτους 1,00 µ & κατά µέσο όρο βάθους 1,10µ. (ΣΧΕ∆ΙΟ 2: Τυπική ∆ιατοµή 
Σκάµµατος). Πριν την έναρξη των χωµατουργικών εργασιών λαµβάνονται από τον 
ανάδοχο τα απαραίτητα στοιχεία του εδάφους προκειµένου να γίνει επαλήθευση των 
στοιχείων του εδάφους που φαίνονται στο Πίνακα Χωµατουργικών Εργασιών του 
Τεύχους της  Προµέτρησης. Με τα νέα επικαιροποιηµένα  στοιχεία συντάσσεται 
µηκοτοµή εδάφους,  χαράζεται η µηκοτοµή τοποθέτησης των νέων αγωγών & 
επιλέγονται τα σηµεία τοποθέτησης των δύο εξαεραγωγών.   
Τα σηµεία των συνδέσεων των νέων αγωγών  µε τα υφιστάµενα δίκτυα επιλέγονται 
σε θέσεις που δεν επηρεάζονται από την κατασκευή των έργων της Οδοποιίας & 
ενδεικτικά και µόνο φαίνονται στο Σχέδιο 1: Οριζοντιογραφία προτεινόµενων έργων, 
µε τα χαρακτηριστικά Α,Β,Γ,∆.  Τα σηµεία Α & ∆, προσδιορίζουν ενδεικτικά τις θέσεις 
των συνδέσεων του νέο προτεινόµενου µε το έργο αγωγού Φ.280 (Αγωγός 
εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσµου) & τα σηµεία Β & Γ τις  θέσεις των συνδέσεων 
του νέου αγωγού Φ.140 (Αγωγός εξωτερικού υδραγωγείου Μόριας). 
Στο ΣΧΕ∆ΙΟ 2, φαίνονται οι τυπικές διατοµές σκαµµάτων που εφαρµόζονται στο 
έργο. Η τυπική διατοµή σκάµµατος που αφορά την κοινή τοποθέτηση των αγωγών 
εφαρµόζεται επί της παλαιάς επαρχιακής οδού & οι δύο άλλες διατοµές σε σκάµµατα 
που θα διανοιχθούν στα τελευταία τµήµατα των νέων αγωγών πλησίον των 
συνδέσεων αυτών µε τα υφιστάµενα δίκτυα. 
Οι θέσεις των συνδέσεων νέου & υφιστάµενου δικτύου θα προσδιορισθούν µετά από 
διερευνητικές τοµές, οι οποίες ανάλογα µε την θέση τους επί του καταστρώµατος της 
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οδού ή εκτός αποζηµιώνονται µε το αντίστοιχο άρθρο εκσκαφών. Κριτήριο για την 
επιλογή της κατάλληλης θέσης αποτελεί και ο σχηµατισµός αµβλείας γωνίας αξονικά 
στο υπό διαµόρφωση νέο δίκτυο.  
Σε τµήµατα που θα επιλεγούν γίνεται αποκατάσταση του παλαιού ασφαλτικού 
οδοστρώµατος  της παλαιάς επαρχιακής οδού µε σκυρόδεµα  C 16/20. 
3. Οι εργασίες των εκσκαφών σκαµµάτων στο εύρος κατάληψης της παλαιάς 
Επαρχιακής οδού,  εκτελούνται & αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
άρθρα ΑΤ1, ΑΤ2 & την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων», ενώ εκτός καταστρώµατος της οδού σύµφωνα µε τα άρθρα ΑΤ3 & ΑΤ4. 
Στον ανάδοχο παραδίδονται για τοποθέτηση οι σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 100 
(3ης γενιάς PE 100 ), οι ηλεκτροµούφες  σύνδεσης καθώς οι σύνδεσµοι από ελατό 
χυτοσίδηρο για την σύνδεση των νέων αγωγών µε τους υφιστάµενους. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος για την προσωρινή αποθήκευση των παραδοτέων υλικών, την 
προσέγγιση τους στην θέση τοποθέτησης, την σύνδεση τους και την δοκιµασία του 
δικτύου κατά τµήµατα. Οι απαιτήσεις σε ότι αφορά την Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ1 
περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο για τις παραπάνω αναφερόµενες εργασίες. 
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 εσωράχειο του αγωγού κατά ΕΓΣΑ ΄87. 

• Πλήρης περιγραφή των χρησιµοποιηµένων υλικών ειδικά κοµβολογίων,  
εξαρτηµάτων κλπ. 
4.Ο προϋπολογισµός του έργου σε ευρώ, αναλύεται ως παρακάτω: 
Αξία εργασιών                         43.310,08 
ΓΕ & ΟΕ  (18%)                         7.795,81 
Άθροισµα                                 51.105,89 
Απρόβλεπτα  (15%)                   7.665,88 
Άθροισµα                                 58.771,78 
Φ.Π.Α (16%)                              9.403,48  
Γενικό Σύνολο                        68.175,00 

 

 

 

 

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


