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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 τµηµάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσµου στην 
ευρύτερη περιοχή Παµφίλων-Πύργοι Θερµής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  24/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:     Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.998,37 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το προτεινόµενο έργο αφορά την αντικατάσταση τµηµάτων αγωγού ύδρευσης εξωτερικού 
υδραγωγείου  Συνδέσµου , στη ευρύτερη περιοχή  Παµφίλων & στους Πύργους 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 διαµέτρου DN 280 mm και µε την παρούσα µελέτη 
προτείνεται η αντικατάσταση σε τρία τµήµατα του, στα Πάµφιλα & στους Πύρους θερµής, 
συνολικού µήκους 325,00 µµ. επειδή παρουσιάζουν µεγάλης κλίµακας διαρροές. Οι διαρροές 
υφίστανται  µόνιµα, χωρίς δυνατότητα επέµβασης και σηµαντική  ποσότητα νερού κατακλύζει  
την  περιοχή δηµιουργώντας προβλήµατα εισροών σε ιδιοκτησίες & επιφανειακής ροής στους 
δρόµους της περιοχής. Πέρα από τα τοπικά προβλήµατα, υπάρχει απώλεια µεγάλης ποσότητας 
νερού απαραίτητη για την υδροδότηση  της περιοχής.  
Ο υφιστάµενος χαλύβδινος αγωγός είναι προβληµατικός στην ραφή και σε συνδυασµό µε τις 
εξαιρετικά υψηλές υδροστατικές πιέσεις (14 έως 16 ατµόσφαιρες) στην περιοχή επιτείνουν το 
πρόβληµα. Σηµειακές επισκευές που έχουν γίνει στο παρελθόν δεν έδωσαν αποτέλεσµα διότι η 
διαρροή  µετά την επισκευή  µετατοπίζετω σε άλλο σηµείο επί της ραφής. 
Οι αντικαταστάσεις των τµηµάτων του αγωγού προτείνεται µε την παρούσα µελέτη να γίνουν µε 
σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa) µε 
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµαστικής διαµέτρου DN 280mm/PN 20atm.  
Το 1ο τµήµα (Σχέδιο 1) του προς αντικατάσταση αγωγού είναι στα Πάµφιλα (περιοχή εντός 
οικισµού-θέση Ατήγανος), [(717402,86-4336844,65), (717371,00-4336967,00)] συντεταγµένες 
κατά ΕΓΣΑ ΄87, αρχής & πέρατος του προς αντικατάσταση τµήµατος. Το συνολικό τµήµα του 
προς αντικατάσταση αγωγού είναι 170,00 µµ. Ο αγωγός διέρχεται στο συγκεκριµένο τµήµα  
µέσα από ιδιοκτησίες  και είναι δύσκολα προσβάσιµος  σε µηχανήµατα για εκσκαπτικές και 
γενικότερα χωµατουργικές εργασίες.  Ο νέος αγωγός κατασκευάζεται σε νέα όδευση επί 
τσιµεντοδρόµου όπως απεικονίζεται στο ΣΧΕ∆ΙΟ 1 «Οριζοντιογραφία αγωγού». 
Το 2ο τµήµα (Σχέδιο 2) του προς αντικατάσταση αγωγού είναι στους Πύργους Θερµής (θέση 
κτήµα ∆εληγιάννη), [(717016,00-4337330,00), (717071,00-4337273,00)] συντεταγµένες κατά 
ΕΓΣΑ ’87, αρχής & πέρατος του προς αντικατάσταση τµήµατος. Το συνολικό τµήµα του προς 
αντικατάσταση αγωγού είναι 83,00 µµ. H αντικατάσταση γίνεται σε όλο το µήκος του κτήµατος 
∆εληγιάννη & σε µικρά τµήµατα στα εκατέρωθεν όµορα γειτονικά κτήµατα. Ο νέος αγωγός 
κατασκευάζεται σε παράλληλη όδευση µε την όδευση του υφιστάµενου αγωγού. 
Το 3ο τµήµα (Σχέδιο 3) του προς αντικατάσταση αγωγού είναι στους Πύργους Θερµής (θέση 
κτήµα Χτούρη), [(715889,00-4338563,00), (715830,00-4338596,00)] συντεταγµένες ΕΓΣΑ ΄87, 
αρχής & πέρατος του προς αντικατάσταση τµήµατος. Το συνολικό τµήµα του προς 
αντικατάσταση αγωγού είναι 70,00 µµ. Η αντικατάσταση γίνεται εντός του κτήµατος Χτούρη & σε 
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µικρά τµήµατα στα όµορα κτήµατα. Ο νέος αγωγός κατασκευάζεται σε παράλληλη όδευση µε 
την όδευση του υφιστάµενου αγωγού. 
 
2.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

      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 τα παρακάτω: 

•••• Οι εργασίες για την αντικατάσταση του αγωγού στα τµήµατα ΙΙ & ΙΙΙ γίνονται σε κτήµατα, 
όπου ο υφιστάµενος αγωγός παρουσιάζει διαρροές για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε 
αποτέλεσµα το έδαφος να είναι λασπώδες. Οι διαρροές αυτές θα υφίστανται κατά την 
διάρκεια των εργασιών µε συνέπεια να δηµιουργούνται δυσκολίες στην πρόσβαση των 
µηχανηµάτων και στην εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών. Επιπλέον το γεγονός 
ότι η αντικατάσταση των τµηµάτων ΙΙ & ΙΙΙ του αγωγού, γίνεται σε ιδιόκτητα κτήµατα και 
σε ορισµένες περιπτώσεις οι προσβάσεις σε αυτά γίνεται µέσω άλλων ιδιοκτησιών, η 
επιλογή των µηχανηµάτων που θα απασχοληθούν θα γίνει µε γνώµονα την µικρότερη 
δυνατή όχληση.  

•••• Οι εργασίες εκσκαφής στις θέσεις ή στα σηµεία που ο νέος αγωγός θα τοποθετηθεί 
παράλληλα µε τον υφιστάµενο αγωγό, γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µη 
προκληθεί βλάβη στον υφιστάµενο και σε λειτουργία αγωγό. 

•••• Οι ακριβείς θέσεις των συνδέσεων προσδιορίζονται µε διερευνητικές τοµές, πριν την 
έναρξη των εκσκαφών για να επιλεγεί και να χαραχθεί επί του εδάφους η ακριβής κάθε 
φορά χάραξη της όδευσης του νέου αγωγού και να εντοπισθούν οι ιδιαιτερότητες των 
συνδέσεων και τα πιθανά προβλήµατα. 

•••• Στις θέσεις (όρια ιδιοκτησιών) που υφίστανται συρµατοπλέγµατα περίφραξης, 
διαχωριστικοί τοίχοι (µε πλινθοδοµές ή µε αργολιθοδοµές ), οι αποκαταστάσεις αυτών 
µετά την διέλευση των αγωγών γίνεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον υφιστάµενο. 

 
3. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

       ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
      Οι εκσκαφές των ορυγµάτων γίνονται και αποζηµιώνονται ως παρακάτω:  

••••  µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(1) & ΑΤ(2)  «Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων. Με 
πλάτος πυθµένα έως 3,00m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00m.» (σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες), & (σε έδαφος βραχώδες), 
αντίστοιχα και µόνο για το προς αντικατάσταση τµήµα στα Πάµφιλα (Τµήµα Ι). 
Προδιαγραφή που εφαρµόζεται είναι η ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων». 

•••• µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(3) & ΑΤ(4) «Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων 
αρδευτικού δικτύου ή υπογείων σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών» (σε κάθε 
είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη) & (σε βραχώδη εδάφη), αντίστοιχα για τα προς 
αντικατάσταση τµήµατα στους Πύργους Θερµής (Τµήµατα ΙΙ & ΙΙΙ). 

Πιθανή αντιστήριξη των σκαµµάτων (για όλες τις περιπτώσεις εκσκαφών) για βάθη 
σκάµµατος µεγαλύτερα του 1,25 µ στα σηµεία των συνδέσεων γίνεται µε ξυλοζεύγµατα & 
αποζηµιώνεται µε το συµβατικό άρθρο ΑΤ(6) ή εναλλακτικά µε διεύρυνση του σκάµµατος µε 
κεκλιµένα πρανή, όπως  ορίζεται σχετικά στην Προδιαγραφή   ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
«Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων». Ο τρόπος κάθε φορά επιλέγεται µε µελέτη 
εφαρµογής που συντάσσει ο ανάδοχος. 
Οι εκσκαφές γίνονται στις διαστάσεις των Τυπικών ∆ιατοµών (Σχέδιο 4) της µελέτης και 
αποζηµιώνονται µόνο σε αυτές τις διαστάσεις, ανεξάρτητα αν ο ανάδοχος του έργου έχει 
προβεί σε µεγαλύτερη εκσκαφή. 
 
EΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 
Ο εγκιβωτισµός του αγωγού µε άµµο λατοµείου γίνεται και αποζηµιώνεται µε το άρθρο 
ΑΤ(6) «Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου». 
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Προδιαγραφή που εφαρµόζεται είναι η ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων».  
Οι επιχώσεις των ορυγµάτων µόνο για το Τµήµα Ι (Ατήγανος Παµφίλων)  γίνονται & 
αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(7) & ΑΤ(8) «Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου». Προδιαγραφή που εφαρµόζεται 
είναι η ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων». 
Οι επιχώσεις των ορυγµάτων για τα άλλα τµήµατα (Τµήµατα ΙΙ & ΙΙΙ) µετά τον εγκιβωτισµό 
του αγωγού µε άµµο γίνεται µε τα προϊόντα εκσκαφής. Η επίχωση των ορυγµάτων , η 
φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων υλικών αποζηµιώνεται µε τα 
συµβατικά άρθρα των εκσκαφών ΑΤ (3) & ΑΤ(4). 
Οι επιχώσεις γίνονται στις διαστάσεις των Τυπικών ∆ιατοµών (Σχέδιο 4) της µελέτης. 
 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
Τµήµα Ι  
Οι καθαιρέσεις οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα & κρασπεδορείθρων, γίνονται και 
αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά  άρθρα ΑΤ (10) «Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή 
µη» & ΑΤ (11) «Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα». Οι αποκαταστάσεις του 
οδοστρώµατος & των κρασπεδορείθρων γίνονται & αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα 
ΑΤ(13) «Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων», 
ΑΤ(14) «Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20»  & ΑΤ(15) «Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών». (Για τις εργασίες των άρθρων ΑΤ(13), ΑΤ(14) & ΑΤ(15) οι προδιαγραφές που 
εφαρµόζονται τίθενται παρακάτω) 
Τµήµατα ΙΙ & ΙΙΙ 
Καθαίρεση λιθοδοµών ή πλινθοδοµων,  κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, γίνονται στις 
θέσεις των περιφράξεων των ιδιοκτησιών  & αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(9) 
«Καθαίρεση λιθοδοµών ή πλινθοδοµών» & ΑΤ(11) «Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεµα». 
Οι αποκαταστάσεις γίνονται ανάλογα µε την υφιστάµενη κατασκευή µε τα συµβατικά άρθρα : 

• ΑΤ(12) «Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150Kg τσιµέντου δύο 
ορατών όψεων» (ΕΤΕΠ 03-02-01-00 «Λιθόκτιστοι τοίχοι»)  

• ΑΤ(13) «Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 
έργων» (ΕΤΕΠ 01-02-01-00 «Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων»)  

• ΑΤ(14) «Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση συµπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20» (ΕΤΕΠ 01-01-01-00 
«Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος», (ΕΤΕΠ 01-01-02-00 «∆ιάστρωση και 
συµπύκνωση σκυροδέµατος»), (ΕΤΕΠ 01-01-03-00 «Συντήρηση σκυροδέµατος», 
(ΕΤΕΠ 01-01-04-00 «Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος», 
(ΕΤΕΠ 01-01-05-00 «∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος»), (ΕΤΕΠ 01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών»)  

•  ΑΤ(15) «Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών» (ΕΤΕΠ 01-03-00-00 
«Ικριώµατα») & (ΕΤΕΠ 01-04-00-00 «Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα(τύποι)»  

• ΑΤ (16) «Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία 
τοποθέτησης»  

•  ΑΤ(17) «Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετηµένοι και πακτωµένοι. Πάσσαλοι 
από χαλύβδινα προφίλ µε αντισκωριακή προστασία».  

 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
Οι σωληνώσεις γίνονται από «σωλήνες από πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. 
διαµέτρου DN 280 mm/PN 20atm», συµβατικό άρθρο ΑΤ(18). Προδιαγραφή που 
εφαρµόζεται :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) : Σωλήνες πολυαιθυλενίου από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDPE). 
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Οι συνδέσεις του νέου αγωγού µε τον υφιστάµενο στα σηµεία Α,Β (Τµήµα Ι), Γ (Τµήµα ΙΙ) & 
Ε,Ζ (Τµήµα ΙΙΙ) γίνεται µε την κοπή του υφιστάµενου χαλύβδινου αγωγού στα σηµεία 
σύνδεσης & µε συγκόλληση χαλύβδινης φλάντζας. Ο νέος αγωγός συνδέεται στη φλάντζα 
του υφιστάµενου αγωγού µέσω ειδικού τεµαχίου που προσαρµόζεται στον νέο αγωγό 
(φλάντζα µε ηλεκτροµούφα). Οι συνδέσεις αυτές αποζηµιώνονται µε το συµβατικό άρθρο 
ΑΤ(19).  
Στο σηµείο ∆ (Τµήµα ΙΙ) η σύνδεση γίνεται επί υφιστάµενου αγωγού µε πολυαιθυλένιο (µε 
την διερευνητική τοµή που γίνεται αναζητείται η σύνδεση του χαλύβδινου αγωγού µε 
πρόσφατα κατασκευασµένο δίκτυο – σε τµήµα του αγωγού- από πολυαιθυλένιο). Η 
σύνδεση του προς αντικατάσταση νέου τµήµατος γίνεται στην υφιστάµενη φλάντζα µέσω 
ειδικού τεµαχίου που προσαρµόζεται στον νέο αγωγό (φλάντζα µε ηλεκτροµούφα). Η 
σύνδεση αυτή αποζηµιώνεται µε το συµβατικό άρθρο ΑΤ(20). 
Οι συνδέσεις του νέου µε τον υφιστάµενο, για κάθε τµήµα γίνονται ταυτόχρονα και σε 
συνεννόηση µε την υπηρεσία προκειµένου να ενηµερωθούν οι καταναλωτές, αφού πρόκειται 
για αγωγό εξωτερικού δικτύου που επηρεάζει την υδροδότηση οικισµών µε δεδοµένο πάντα 
ότι θα πραγµατοποιηθούν την θερινή περίοδο.  
 
4. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

       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 

 
      5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
Ο Προϋπολογισµός του έργου αναλύεται σε ευρώ ως παρακάτω: 
 
Aξία Εργασιών: 44.213,98 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 7.958,52 

Άθροισµα: 52.172,50 

Απρόβλεπτα (15%): 7.825,87 

Άθροισµα: 59.998,37 

Φ.Π.Α 16% 9.599,74 

Γενικό Σύνολο: 69.598,00 

 

 

 

 

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

 


