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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:      
Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαµενής 
Αλυφαντών  και αποχέτευσης στην περιοχή Επάνω 
Σκάλας 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     15/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.245,36  € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το έργο που προτείνεται να κατασκευασθεί µε την παρούσα εργολαβία έχει τίτλο 
«Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαµενής Αλυφαντών και αποχέτευσης στην 
περιοχή Επάνω Σκάλας» και αφορά την εκτέλεση εργασιών µε απολογιστικό τρόπο 
για : 

• Tην θέση σε λειτουργία της νέας δεξαµενής των Αλυφαντών µε την 
αποµόνωση της παλαιάς και σε λειτουργία δεξαµενής. 

• Εκτέλεση εργασιών   σύνδεσης του αγωγού αποχέτευσης της οδού Κρήνης 
µε υφιστάµενο φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων στην συµβολή των οδών 
Κρήνης & Κυδωνιών µε  εκσκαφή, σωλήνωση & επίχωση του διανοιχθέντος 
σκάµµατος.  

 
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
2.1 ∆εξαµενή Αλυφαντών 
Η παλαιά δεξαµενή των Αλυφαντών, χωριτηκότητας 140 µ3, βρίσκεται στην περιοχή 
Ρόβικα,  υδροδοτεί τον οικισµό των Αλυφαντών, την περιοχή του Πυργίου, τα δύο 
στρατόπεδα στην περιοχή της Παγανής, την ευρύτερη περιοχή της Παγανής & του 
Γαιδαρανήφορου. 
Η παλαιά δεξαµενή είναι διθάλαµη, υδροδοτείται µέσω καταθλιπτικού αγωγού Φ110 
από γεώτρηση που βρίσκεται στην περιοχή Κέδρο. Ο καταθλιπτικός αγωγός 
υδροδότησης της ∆εξαµενής διέρχεται εξωτερικά του θαλάµου δικλείδων και 
τροφοδοτεί τον ένα θάλαµο της δεξαµενής. Η τροφοδοσία του δεύτερου θαλάµου 
γίνεται µέσω των σωληνώσεων υδροληψίας που υπάρχουν στο θάλαµο δικλείδων. 
Στο θάλαµο δικλείδων είναι εγκατεστηµένες οι σωληνώσεις για την υδροληψία και την 
εκκένωση της δεξαµενής. Στην δε κεντρική έξοδο είναι τοποθετηµένη ηλεκτροβάνα 
για την ρύθµιση της υδροληψίας. Πριν την κεντρική έξοδο είναι τοποθετηµένες οι 
υδροληψίες µε σωλήνες 2΄΄ για τις περιοχές Πυργί και Ρόβικα. Η εκκένωση των δύο 
θαλάµων γίνεται µε σωλήνα 2΄΄.  
Η νέα δεξαµενή των Αλυφαντών,  κατασκευάσθηκε το 2010 δίπλα ακριβώς στην 
παλαιά δεξαµενή σε ίδια υψόµετρα και στάθµες, ώστε σύµφωνα µε τον αρχικό 
σχεδιασµό οι δύο δεξαµενές να έχουν ενιαία λειτουργία. Έχει διαστάσεις σε κάτοψη 
9,75x5,40 (µ.µ) και ύψος 3,40 µ., είναι διθάλαµη και ο κάθε θάλαµος έχει διαστάσεις 
4,50x4,90 (µ.µ) & ύψος 3,40 µ. Για την ενιαία λειτουργία των δύο αυτών δεξαµενών 
οι σωληνώσεις του θαλάµου δικλείδων της νέας δεξαµενής τοποθετήθηκαν  στα ίδια 
υψόµετρα µε τις αντίστοιχες σωληνώσεις του θαλάµου δικλείδων της παλαιάς 
δεξαµενής. 
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Ο αρχικός σχεδιασµός για την ενιαία λειτουργία των δύο δεξαµενών παραµένει και 
είναι ο στόχος αλλά σε προτεραιότητα µε την παρούσα εργολαβία είναι η θέση σε 
λειτουργία της νέας δεξαµενής & η αποµόνωση της παλαιάς για την απαραίτητη 
επισκευή της που θα γίνει µε άλλη εργολαβία. Συνεπώς οι προτεινόµενες εργασίες µε 
την παρούσα είναι συµπληρωµατικές ήδη εκτελεσµένων εργασιών & αφορούν 
µικροτροποποιήσεις του αρχικού σχεδιασµού σε ότι αφορά κατά κύριο λόγο την 
συνδεσµολογία των αγωγών. 
2.2 Αποχέτευση Κυδωνιών-Κρήνης 
Στην διασταύρωση των οδών Κυδωνιών & Κρήνης η λειτουργία του αποχετευτικού 
δικτύου απαιτεί διορθώσεις προκειµένου να αποµονωθούν συνδέσεις των φρεατίων 
αποχέτευσης ακαθάρτων µε το δίκτυο οµβρίων της οδού Κρήνης & κατασκευή νέων 
συνδέσεων µε το υφιστάµενο δίκτυο ακαθάρτων.  Η περιοχή έχει έντονο 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
 
3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
3.1 ∆εξαµενή Αλυφαντών 
Το προτεινόµενο έργο αφορά την κατασκευή των απαραίτητων εργασιών 
προκειµένου να λειτουργήσει η νέα δεξαµενή ανεξάρτητα από την παλαιά η οποία 
βρίσκεται σε λειτουργία. Η παλαιά δεξαµενή θα τεθεί εκτός λειτουργίας. 
Οι εργασίες που είναι αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι παρακάτω: 

• Εκκένωση της νέας δεξαµενής από το νερό που υπάρχει σε αυτή και έχει 
µείνει από την δοκιµασία στεγανότητας αυτής. 

• Καθαρισµός της δεξαµενής, αποκατάσταση πιθανόν ελατωµµάτων στις 
εσωτερικές  τοιχοποιίες. 

• Βαφή των υφιστάµενων σιδηρών κλιµάκων της δεξαµενής εσωτερικά των 
θαλάµων µε ελαιοχρωµατισµό αντισκωρικού και διπλή στρώση 
ελαιοχρώµατος. 

• Σύνδεση του καταθλιπτικού αγωγού της γεώτρησης, ο οποίος διέρχεται 
έµπροσθεν της νέας δεξαµενής σε επιφανειακή σχεδόν τοποθέτηση, µε την 
νέα δεξαµενή σε ένα θάλαµο µε χρήση χαλυβδοσωλήνα (ST. 37-2) πάχους 4 
χλστ. Η προµήθεια των υλικών & η κατασκευή του αγωγού θα γίνει από τον 
ανάδοχο του έργου. 

• Σύνδεση του αγωγού  υδροληψίας της δεξαµενής µε τον τροφοδοτικό αγωγό 
µεταφοράς της περιοχής όπως αυτή προσδιορίσθηκε ανωτέρω και νέες 
υδροληψίες για τις περιοχές Πιργί & Ρόβικα. 

• Μεταφορά και επανατοποθέτηση  της ηλεκτροβάνας στην υδροληψία της 
νέας δεξαµενής. 

• Μεταφορά του συστήµατος χλωρίωσης που υπάρχει στον Θάλαµο δικλείδων 
της παλαιάς δεξαµενής στη νέα δεξαµενή. 

Σε κάθε περίπτωση κάποιες εργασίες θα καθορισθούν & θα εκτελεσθούν από την 
Υπηρεσία ή συνδυαστικά µε την Υπηρεσία. 
3.2 Αποχέτευση Κυδωνιών-Κρήνης  
Στην οριζοντιογραφία απεικονίζονται τα προτεινόµενα έργα για την αποµόνωση των 
συνδέσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων µε το δίκτυο οµβρίων της οδού 
Κρήνης.  Αφορά την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων Φ.200 σε µέσο 
βάθος 2,10µ περίπου και σε µήκος 10,00 µµ. Ορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
υπό κατασκευή αγωγού θα καθορισθούν επί τόπου του έργου σε συνάρτηση µε 
πιθανά αρχαιολογικά ευρήµατα. Οι εργασίες ως προς την εκσκαφή του σκάµµατος, 
την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, την σωλήνωση, την διάνοιξη οπής 
στο υφιστάµενο φρεάτιο ακαθάρτων και την επίχωση του αγωγού µε άµµο λατοµείου 
& του σκάµµατος µε θραυστό αµµοχάλικο, θα γίνουν µε απολογιστικό τρόπο. 
Αντιστηρίξεις του διανοιχθέντος σκάµµατος θα γίνει µε µεταλλικά πετάσµατα.  
Αναλυτικότερα ο κλάδος αποχέτευσης της οδού Κρήνης, στο ανάντη τµήµα της οδού 
Κυδωνιών συνδέεται στον αγωγό οµβρίων της οδού. Επί της οδού Κυδωνιών και 
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στην διασταύρωση της µε την οδό Κρήνης, το υφιστάµενο φρεάτιο του δικτύου 
ακαθάρτων θα είναι ο νέος αποδέκτης της αποχέτευσης της οδού Κρήνης.  Οι 
σωλήνες Φ200 PVC θα παραδοθούν στον ανάδοχο από την ∆ΕΥΑΛ. Η επαναφορά 
του οδοστρώµατος της τοµής θα γίνει µε εργολαβία της ∆ΕΥΑΛ, που είναι σε εξέλιξη 
και αφορά τις αποκαταστάσεις τοµών. 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
4.1 ∆εξαµενή Αλυφαντών 
Οι εργασίες για την αποµόνωση της παλαιάς δεξαµενής των Αλυφαντών & την θέση 
σε λειτουργία της νέας δεξαµενής είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιµολογηθούν διότι είτε 
είναι συµπληρωµατικές εργασίες εκκρεµών εργασιών είτε αφορούν εργασίες 
συντήρησης. Αναλυτικότερα: 

• Η εκκένωση της δεξαµενής & ο καθαρισµός της  είναι εργασία συντήρησης. 

• Οι συνδέσεις των αγωγών,  καταθλιπτικού  αγωγού, των αγωγών υδροληψίας 
της δεξαµενής µε τους τροφοδοτικούς  αγωγούς  (Κύριο, Πιργίου & Ρόβικα), 
όπως και οι εργασίες τοποθέτησης δικλίδων στο θάλαµο της νέας δεξαµενής, 
απαιτούν κατά κύριο λόγο εργασία µηχανουργού ή υδραυλικού. Είναι δηλαδή  
συµπληρωµατικές εργασίες σε µικρή πάντα κλίµακα που θα καθορισθούν στις 
λεπτοµέρειες τους επί τόπου κατά την διάρκεια του έργου.  

4.2 Αποχέτευση Κυδωνιών-Κρήνης 
Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών είναι η περιοχή Επάνω Σκάλας- Συνοικισµού, 
περιοχή µε έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπου µε βάση την εµπειρία της ∆ΕΥΑΛ 
από την εκτέλεση έργων ύδρευσης & αποχέτευσης δεν προσφέρετε για την 
απρόσκοπτη κατασκευή υπογείων δικτύων. Οι εργασίες των εκσκαφών 
συνδυάζονται µε την αρχαιολογική έρευνα. Για τον λόγο αυτό δεν µπορεί να υπάρξει 
χρονικός προγραµµατισµός για την πρόοδο των εκσκαφών, και κατά συνέπεια των 
φορτοεκφορτώσεων & των µεταφορών των προϊόντων εκσκαφής. Για τον λόγο αυτό 
επιλέγεται η εκτέλεση των εργασιών µε απολογιστικό τρόπο. 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που τίθενται αφορούν τις Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων, Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων, ∆ίκτυα αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U (ΕΤΕΠ 1501-08-01-03-01, 1501-08-01-03-02 & 1501-08-06-02-02 
αντίστοιχα) εφαρµόζονται στο έργο αλλά τροποποιείται ο τρόπος πληρωµής επειδή 
το έργο εκτελείται µε το απολογιστικό σύστηµα. 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός των απολογιστικών εργασιών του έργου ανέρχεται σε 
11.885,00 ευρώ (αξία απολογιστικών εργασιών µε ΓΕ & ΟΕ 18%), απρόβλεπτα 
(15%) και Φ.Π.Α (16%). 
Για τις ανάγκες υπολογισµού του προϋπολογισµού και για προµετρητικούς λόγους 
ελήφθησαν υπόψη, 15 ηµεροµίσθια Τεχνίτη & 15 ηµεροµίσθια εργάτη, καθώς και των 
µηχανηµάτων, Περιστρεφόµενο τσαπάκι µε δυνατότητα προσαρµογής σφύρας για 
εκσκαφή βράχου (4 ηµέρες), Φορτωτάκι µικρό (4 ηµέρες) & Φορτηγό 3 ή 5 τον. (4 
ηµέρες). Για τον  εξοπλισµό αντιστήριξης του σκάµµατος αποχέτευσης υπολογίζονται 
ότι θα γίνει αντιστήριξη 10,00 µµ σκάµµατος.  
Ο προϋπολογισµός των απολογιστικών εργασιών είναι µέγεθος χωρίς περαιτέρω 
εξειδίκευση διότι όπως προαναφέρεται οι εργασίες είναι δύσκολο να τιµολογηθούν 
και κατά συνέπεια οι ποσότητες που προναφέρνονται   δεν είναι δεσµευτικές.  

Ως ανώτερα όρια αµοιβής από την σύµβαση, για τα µηχανήµατα τίθενται ως 

παρακάτω: 

Περιστρεφόµενο τσαπάκι : 190,00 ευρώ, ηµερήσιο κόστος µετά του χειριστού, 

(65,00 ευρώ ηµερήσια δαπάνη µηχανήµατος & 125 ευρώ ηµεροµίσθιο χειριστού).  

Φορτωτάκι µικρό: 180,00 ευρώ, ηµερήσιο κόστος µετά του χειριστού, (55,00 ευρώ 

ηµερήσια δαπάνη µηχανήµατος & 125,00 ευρώ ηµεροµίσθιο χειριστού). 
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Φορτηγό 3 ή 5 τον.: 175,00 ευρώ, ηµερήσιο κόστος µετά του οδηγού, (65,00 ευρώ 

ηµερήσια δαπάνη φορτηγού & 110,00 ευρώ ηµεροµίσθιο οδηγού). 

Εξοπλισµός αντιστήριξης: 55,00 ευρώ δαπάνη εξοπλισµού αντιστήριξης ανά µέτρο 

µήκος διανοιχθέντος σκάµµατος µε την µεταφορά επί τόπου του έργου, χωρίς την 
δαπάνη εργατοτεχνικού προσωπικού & µηχανηµάτων. 
Τα ηµεροµίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού, χειριστών & οδηγών, λαµβάνονται από 

την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 
Για 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 65,00 4 260,00  

2. Φορτωτάκι µικρό 55,00 4 220,00  

3. Φορτηγό 3 ή 5 τον. 65,00 4 260,00  

 Σύνολο 1: 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

  740,00 740,00 

 
 
2. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-Ο∆ΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

   

α/α Προσωπικό Ηµεροµήσθιο (σε 
ευρώ) 

Ηµέρες Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

1. Χειριστής ελαφρού 
µηχανήµατος 

125,00 8 1000,00  

2. Οδηγός 110,00 4 440,00  

 Σύνολο 2: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-Ο∆ΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1440,00 1440,00 

 
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

    

α/α Είδος εξοπλισµού Κόστος 
αντιστήριξης ανά 
µµ σκάµµατος 

Μέτρα 
µήκος 
σκάµµα
τος 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

1. Μεταλικά πετάσµατα 55,00 10 550,00  

 Σύνολο 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   550,00 550,00 

 
 
 
 
 
 
4. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

   

α/α Προσωπικό Ηµεροµήσθιο (σε 
ευρώ) 

Ηµέρες Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

1. Τεχνίτης 125,00 15 1875,00  

2.  Εργάτης 105,00 15 1575,00  

 Σύνολο 4: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   3450,00 3450,00 
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 Αξία εργασιών (1)(2)(3) & (4) [Μηχανήµατα-Χειριστές-Εξοπλισµός-
Προσωπικό] 

6180,00 

 Αξία προµήθειας υλικών µε απολογιστικό τρόπο  1370,00 

 Αξία απολογιστικών εργασιών   7550,00 

 ΓΕ & ΟΕ (18%)    1359,00 

 Άθροισµα    8909,00 

 Απρόβλεπτα (15%)    1336,35 

 Άθροισµα    10245,36 

 Φ.Π.Α (16%)    1639,26 

 Σύνολο    11884,62 

 Σύνολο (στρογ. Σε ακέραιες µονάδες)   11885,00 

 

 

 

 

 

                    Ο                                                                                   Η 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                                      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ∆ΕΥΑΛ 

& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΕΥΑΛ  

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                          ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 


