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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 ΈΡΓΟΥ:      
Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα  ύδρευσης-αποχέτευσης 
στην ∆ηµοτική Ενότητα Πλωµαρίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  12/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  53.400,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

 

                                          

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-
αποχέτευσης στην ∆ηµοτική Ενότητα Πλωµαρίου» και το προτεινόµενο έργο 
αφορούν την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων µεταξύ τους µικροεπεµβάσεων,  
επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης που θα 
εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλωµαρίου, µε 
ή χωρίς χρήση  µηχανικών µέσων και  µε  ή χωρίς την συνεργασία του προσωπικού 
της ∆.Ε.Υ.Α Λέσβου και µόνο µετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας (ή προφορική 
σε έκτακτη περίπτωση). 
Από την φύση της εργολαβίας, τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο 
επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεµβάσεις, 
όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, «νεκροί χρόνοι» ήτοι διαστήµατα όπου δεν 
θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών θα είναι 
επείγουσα και άµεση και θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. Η φύση 
των εργασιών είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων 
προµέτρηση εργασιών. Οι επεµβάσεις αφορούν όλου του τύπου τα δίκτυα 
ύδρευσης-αποχέτευσης εσωτερικά ή εξωτερικά ανεξαρτήτου υλικού & διαµέτρου, 
που υφίστανται και λειτουργούν στην ∆ηµοτική Ενότητα Πλωµαρίου. 

    
     2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
     Περιοχή του έργου είναι η ∆ηµοτική Ενότητα Πλωµαρίου η οποία συνίσταται από : 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Πλωµαρίου (Άγιος Ισίδωρος, Άνω χωριό, Κάτω χωριό, 
Κουρνέλα, Μέσουνα, Πλωµάρι) 

• Τοπική κοινότητα Ακρασίου (Ακράσι, ∆ρότα) 

• Τοπική κοινότητα Αµπελικού (Αµπελικό) 

• Τοπική κοινότητα Μεγαλοχωρίου (Μεγαλοχώρι, Σπίδες) 
• Τοπική κοινότητα Νεοχωρίου (Νεοχώρι) 
• Τοπική κοινότητα Παλαιοχωρίου (Μελίντα, Παλαιοχώρι, Ραχίδι) 
• Τοπική κοινότητα Πλαγιάς (Αγία Βαρβάρα, Ευαγγελίστρια, Μηλέες, Πλαγιά) 

• Τοπική κοινότητα Τρύγονα (Καλυµβάτερα, Τρύγονας) 
Ο συνολικός πληθυσµός της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλωµαρίου είναι περίπου 5.600,00 
κάτοικοι.  

 

 
3. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αντικείµενο του έργου είναι η επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλωµαρίου, το  οποίο κατηγοριοποιείται ως προς τον τρόπο  
& τις συνθήκες εκτέλεσης του,  σε εργασίες που καθορίζονται & περιγράφονται σε 
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δεκατρία άρθρα του συµβατικού τιµολογίου.  Με τις  εργασίες αυτές αντιµετωπίζονται 
βλάβες σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης οι οποίες εµφανίζονται ανεξαρτήτως αιτίας 
σε δίκτυα της περιοχής, 
Οι εργασίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε ενότητες ήτοι: 
(i).- Αποκατάσταση βλαβών σε σωλήνα κεντρικού δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης 
(ii).-Αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων µετά από επιδιόρθωση βλάβης σε αγωγό 
κεντρικού δικτύου ή ιδιωτικής παροχής ύδρευσης αποχέτευσης 
(iii).-Αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό ιδιωτικής παροχής ή κατασκευή νέας παροχής 
ύδρευσης-αποχέτευσης 
(iv).-Aντικατάσταση υδροµέτρων (στασίµων ή που έχουν υποστεί βλάβη) ή 
τοποθέτηση νέων σε νέες παροχές ύδρευσης-αποχέτευσης ή µικροεπισκευές σε 
ιδιωτικές παροχές ύδρευσης. 
(v).-Καθαρισµός δεξαµενών 
Αναλυτικότερα: 
Ενότητα (i):  Αποκατάσταση βλαβών σε σωλήνα κεντρικού δικτύου ύδρευσης 
αποχέτευσης   
Οι χωµατουργικές εργασίες για τις επισκευές των βλαβών στα δίκτυα 
κατηγοριοποιούνται σε δύο άρθρα και ο διαχωρισµός αυτός έχει σχέση µε το βάθος 
τοποθέτησης του υφιστάµενου αγωγού & τον όγκο εκσκαφής. 
Για υφιστάµενο δίκτυο µε βάθος έως 1,20µ από την στάθµη καταστρώµατος της 
οδού και όγκου εκσκαφής έως 2,00 µ3, εφαρµόζεται το άρθρο ΑΤ (1), ενώ για 
υφιστάµενο δίκτυο πέρα του βάθους των 1,20µ. και έως 2,00µ., εφαρµόζεται το 
άρθρο ΑΤ(2). 
Επισηµαίνεται ότι οι επιµέρους εργασίες που εκτελούνται και αναφέρονται στο 
περιγραφικό τιµολόγιο και κοστολογούνται µε τις αναλύσεις τιµών δεν έχουν 
περιοριστικό χαρακτήρα ως προς τις επιµέρους ποσότητες των εργασιών. 
δεδοµένου ότι οι επεµβάσεις αυτές  γίνονται σε δίκτυα τα οποία δεν έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά ήτοι υλικό σωληνώσεων, διάµετρο και βάθος εκσκαφής, υλικό 
οδοστρώµατος. Έχουν κατασκευασθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους, µε την 
τεχνογνωσία & τον σχεδιασµό της εποχής κατασκευής τους. Για τον λόγο αυτό η 
κοστολόγηση της εργασίας γίνεται για τυπικό σκάµµα, η δε τιµή εφαρµογής της 
εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση επισκευής βλάβης ανεξαρτήτου  της ποσότητας 
εκτέλεσης των επιµέρους εργασιών. 
Ο ανάδοχος επεµβαίνει µε εντολή της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, το οποίο δεν µπορεί ξεπερνά το δίωρο σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης εάν κληθεί, σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου 
συµπεριλαµβανοµένων & των αργιών, σε συνεργασία µε τους υδραυλικούς της 
υπηρεσίας  ή  µε δικό του προσωπικό. Ο τρόπος καθορίζεται κάθε φορά από την 
υπηρεσία.  Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επεµβαίνει µε δικό του προσωπικό 
πρόσθετα µε την αποζηµίωση της εργασίας ΑΤ(1) ή ΑΤ(2) , αποζηµιώνεται και µε το 
συµβατικό άρθρο ΑΤ(3). 
Οι υδραυλικές εργασίες εάν εκτελεστούν από τον ανάδοχο συνίστανται στην 
αποµόνωση του δικτύου µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο (χειρισµός δικλίδων για την 
διακοπή της υδροδότησης στην µικρότερη δυνατή περιοχή), την  παραγγελία των 
υλικών σε επικοινωνία µε το τµήµα προµηθειών ή την αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ, την 
επισκευή της βλάβης, την δοκιµασία του δικτύου στην πίεση λειτουργίας του & την 
αποκατάσταση της υδροδότησης. Η αποζηµίωση των υδραυλικών εργασιών γίνεται 
µε το συµβατικό άρθρο ΑΤ(3), ανεξαρτήτου διαµέτρου & υλικού σωλήνωσης του 
δικτύου. 
Ο ανάδοχος µετά το πέρας των εργασιών οφείλει να ενηµερώνει την Τεχνική 
Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, για τα στοιχεία της επέµβασης (υλικό υφιστάµενου αγωγού, 
διάµετρο, υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την επιδιόρθωση της βλάβης). 
 
Ενότητα (ii): Αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων µετά από επιδιόρθωση βλάβης σε 
αγωγό κεντρικού δικτύου ή ιδιωτικής παροχής ύδρευσης αποχέτευσης 
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Οι αποκαταστάσεις των οδοστρωµάτων ανάλογα µε τον τύπο του υφισταµένου 
αγωγού κατασκευάζονται και αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(4), ΑΤ(5), 
ΑΤ(6) και ΑΤ(7) και διακρίνονται αντίστοιχα σε αποκαταστάσεις τοµών 
οδοστρώµατος µε ασφαλτοσκυρόδεµα, µε ψυχρή άσφαλτο (σε χειµερινή & µόνο 
περίοδο), µε σκυρόδεµα C 16/20 και µε χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωµάτων, µαρµάρων. 
 
Ενότητα (iii): Αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό ιδιωτικής παροχής ή κατασκευή 
νέας παροχής ύδρευσης-αποχέτευσης. 
Οι σωληνώσεις των δικτύων  ύδρευσης-αποχέτευσης είναι διαφόρων τύπων & 
διαµέτρων και γενικά δεν υπάρχει οµοιοµορφία διότι υφίστανται παλαιά & πρόσφατα 
κατασκευασµένα δίκτυα. Οι παροχές ύδρευσης & αποχέτευσης ανάλογα µε τον 
κεντρικό αγωγό είναι  διαφόρων τύπων & διαµέτρων.  
• Η αποκατάσταση βλάβης σε παροχή δικτύου αποχέτευσης ή η κατασκευή νέας 

γίνεται & αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(8), ΑΤ(9) & ΑΤ(10). 
Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται οι χωµατουργικές & υδραυλικές εργασίες, εκτός 
των αποκαταστάσεων οδοστρωµάτων, οι οποίες γίνονται ανάλογα µε τον τύπο του 
υφιστάµενου οδοστρώµατος µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(4), ΑΤ(5), ΑΤ(6) και ΑΤ(7). 
Ως προς τις προµήθειες των υλικών,  οι σωλήνες διαµέτρου D 160mm (u-PVC), οι 
πηλοσωλήνες ή αργιλοπυριτικοί σωλήνες για κατασκευή µούφας σε 
τσιµεντοσωλήνες  & τα υλικά κονιαµάτων,  γίνονται  από τον ανάδοχο του έργου. Η 
∆ΕΥΑ παραδίδει στον ανάδοχο µόνο ιδιωτικά φρεάτια & τα χυτοσιδηρά  καλύµατα 
αυτών. 
Οι επεµβάσεις που αφορούν αποκαταστάσεις παροχών αποχέτευσης ή κατασκευή 
νέων, αναφέρονται σε δύο περιπτώσεις ως παρακάτω:  
-Σε περίπτωση κεντρικού αγωγού από τσιµεντοσωλήνα, το βάθος του οποίου δε 
ξεπερνά το βάθος των 1,20µµ από το κατάστρωµα της οδού (συνήθως τα δίκτυα µε 
τσιµεντοσωλήνα είναι τα παλαιά δίκτυα αποχέτευσης, παντορροικού τύπου, µε µικρό 
σχετικά βάθος τοποθέτησης), η επισκευή γίνεται σε περίπτωση που δεν µπορεί να 
γίνει απόφραξη µε µηχάνηµα ή υφίσταται διαρροή λόγω παλαιότητας ή και για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, µε ανακατασκευή αυτής µε νέα παροχή όπως ορίζουν τα 
άρθρα ΑΤ(8) & ΑΤ(9). Νέα παροχή σε ακίνητο που δεν αποχετεύει , γίνεται µε τον 
ίδιο τρόπο (συνδυαστικά οι εργασίες των άρθρων ΑΤ(8) & ΑΤ(9).  
-Σε περίπτωση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης από σωλήνα u-PVC, το βάθος του 
οποίου δε ξεπερνά το βάθος των 2,20µµ, (συνήθως τα δίκτυα µε σωλήνωση u-PVC 
είναι νέα δίκτυα χωριστικού τύπου µε βάθος τοποθέτησης πέρα του 1,50µµ), η 
επισκευή γίνεται σε περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει απόφραξη µε µηχάνηµα ή 
υφίσταται διαρροή λόγω κακής κατασκευής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, µε 
ανακατασκευή αυτής, µε νέα παροχή όπως ορίζει το άρθρο ΑΤ(10). 

• Η αποκατάσταση βλάβης σε παροχή δικτύου ύδρευσης ή κατασκευή νέας γίνεται 
& αποζηµιώνεται µε το συµβατικό άρθρο ΑΤ(11). 

Στις εργασίες περιµβάνονται  η αποµόνωση του δικτύου, οι χωµατουργικές & 
υδραυλικές εργασίες , εκτός των αποκαταστάσεων οδοστρωµάτων, οι οποίες 
γίνονται ανάλογα µε τον τύπο του υφιστάµενου οδοστρώµατος µε τα συµβατικά 
άρθρα ΑΤ(4), ΑΤ(5), ΑΤ(6) & ΑΤ(7). Η προµήθεια των υλικών γίνεται από την 
∆ΕΥΑΛ. 
 
Ενότητα (iv): Aντικατάσταση υδροµέτρων (στασίµων ή που έχουν υποστεί βλάβη) ή 
τοποθέτηση νέων σε νέες παροχές ύδρευσης-αποχέτευσης-µικροεπισκευές 
ιδιωτικών παροχών ύδρευσης. 
Η εργασία αντικατάστασης υδροµέτρων ή τοποθέτησης  υδροµέτρου σε νέα παροχή 
ύδρευσης κατόπιν εκτέλεσης της εργασίας του συµβατικού τιµολογίου ΑΤ (11), 
γίνεται µε το συµβατικό άρθρο ΑΤ(12) «Τοποθέτηση υδροµετρητή-µικροεπισκευές 
ιδιωτικών παροχών ύδρευσης). 
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Η εργασία αυτή γίνεται είτε προγραµµατισµένα µε βάσει πρόγραµµα που 
παραδίδεται από την υπηρεσία (περίπτωση στάσιµων υδροµέτρων & νέων 
παροχών) και σε συνεργασία µε τον καταµετρητή,  είτε έκτακτα σε περιπτώσεις 
παγοπληξίας και καταστοφής (σπάσιµο του υφιστάµενου). 
Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση καταγράφει τον αριθµό του παλαιού υδροµετρητή 
και την ένδειξη του , τον αριθµό του νέου υδροµετρητή που τίθεται σε αντικατάσταση 
του και την αντίστοιχη ένδειξη και µόνο µετά την παράδοση των καταγραφών & των 
παλαιών υδροµετρητών µπορεί η εργασία αυτή να πιστοποιηθεί. Ο νέος 
υδροµετρητής και τα µικρουλικά που απαιτούνται σε περίπτωση που δεν µπορούν 
να επαναχρησιµοποιηθούν τα παλαιά παραδίδονται στον ανάδοχο από την ∆ΕΥΑΛ. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επισκευάσει οποιαδήποτε βλάβη που 
παρουσιάζεται σε ιδιωτικές παροχές ύδρευσης σε περίπτωση διαρροής ήτοι 
αντικατάσταση σφαιρικών βανών ή διακοπτών, ρακόρ κλπ. 
 
Ενότητα (v): Καθαρισµός δεξαµενών. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατόπιν εντολής της υπηρεσίας να προβεί στον 
καθαρισµό των δεξαµενών της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλωµαρίου. Ο καθαρισµός 
γίνεται όπως ορίζει το συµβατικό άρθρο ΑΤ(13) µε πρόγραµµα που γίνεται σε 
συνεργασία µε την υπηρεσία και αφορά τις ανακοινώσεις για ενηµέρωση των 
καταναλωτών και φορέων. Ο περιβάλλον χώρος της δεξαµενής ορίζεται ο χώρος της 
περίφραξης αυτής και σε περίπτωση που δεν υπάρχει περίφραξη περιµετρικά έως 
15,00µµ. 
Το υποχλωριώδες Νάτριο παραδίδεται στον ανάδοχο από την ∆ΕΥΑΛ και η 
χλωρίωση της δεξαµενής γίνεται µε τις οδηγίες της υπηρεσίας. 
Η πιστοποίηση της εργασίας γίνεται κατόπιν παράδοσης των στοιχείων  που 
περιγράφονται στο συµβατικό άρθρο του τιµολογίου. 
 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Αξία εργασιών                      38.898,45  ευρώ 

• ΓΕ & ΟΕ (18%)                      7.001,72 
Άθροισµα                             45.900,17 

• Aπρόβλεπτα (15%)               6.885,03 
Άθροισµα                             52.785,20 

• Αναθεώρηση                             614,80 
Άθροισµα                             53.400,00 

• Φ.Π.Α (16%)                          8.544,00 
Γενικό Σύνολο                      61.944,00 
 
 
 
 

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

 


