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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
E-mail:deyam2@otenet.gr 

              
 

ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ:      
Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων στις Δημοτικές 
Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2016 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Πόροι ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  35.000,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H παρούσα μελέτη με τίτλο «Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων στις Δημοτικές 
Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής» αφορά την εκτέλεση διαφόρων και 
ανεξαρτήτων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων για αποκαταστάσεις τομών 
οδοστρωμάτων στην πρότερα κατάσταση.    Οι τομές των οδοστρωμάτων 
προέρχονται από τις  βλάβες των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης  που 
αποκαθίστανται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ. 
 Οι εργασίες  θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή του έργου όπως αυτή 
ορίζεται & θα εκτελούνται κατόπιν εντολής από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η 
ανάγκη των εργασιών θα είναι επείγουσα και άμεση και θα γίνεται γνωστή κατά τη 
διάρκεια της εργολαβίας και κατά συνέπεια πολλές φορές θα είναι απαραίτητες  
ταυτόχρονες επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν «νεκροί χρόνοι» ήτοι 
διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Η φύση των εργασιών είναι 
τέτοια που δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών 
και προγραμματισμός στην υλοποίηση του έργου. 
 
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Περιοχή του έργου είναι η ευρύτερη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης & 
Λουτροπόλεως Θερμής οι οποίες συνίστανται από τις παρακάτω κοινότητες & 
οικισμούς: 
Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης 

 Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης (Μυτιλήνη, Βαρειά, Νεάπολη, Πλιγόνι) 

 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης (Αγία Μαρίνα, Αγία Παρασκευή, Αγριλιά 
Κρατήγου) 

 Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών (Αλυφαντά,  Κέδρο, Ουτζά, Πυργί) 

 Τοπική Κοινότητα Αφάλωνα (Αφάλωνας) 

 Δημοτική Κοινότητα Λουτρών (Λουτρά, Άνω Χαραμίδα, Σκάλα Λουτρών, 
Χαραμίδα) 

 Δημοτική Κοινότητα Μόριας (Μόρια, Αχλιά, Λάρισος, Μάρμαρο) 

 Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων (Πάμφιλα, Νησέλια, Παραλία) 

 Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας (Παναγιούδα) 

 Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών (Ταξιάρχες) 
Δημοτική Ενότητα Λουτροπόλεως Θερμής 

 Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής (Λουτρόπολη Θερμής, Άγιος 
Γεώργιος, Μονή Αγίου Ραφαήλ) 

 Τοπική Κοινότητα Κώμης (Κώμη) 

 Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών (Μιστεγνά, Σκάλα Μισταγνών, Τούμπες) 

 Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών (Νέες Κυδωνίες, Ξαμπέλια, Σκάλα Νέων 
Κυδωνιών) 

 Τοπική Κοινότητα Πηγής (Πηγή) 
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 Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής (Πύργοι Θερμής, Παναγιά) 
 
3. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι εργασίες του έργου κατηγοριοποιούνται ως προς τον τρόπο κατασκευής τους σε 
πέντε άρθρα του συμβατικού τιμολογίου. 
Άρθρο 1ο : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος με ασφαλτοσκυρόδεμα 
Άρθρο 2ο : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο 
Άρθρο 3ο : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος με σκυρόδεμα C16/20 
Άρθρο 4ο: Αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος οδού, πεζοδρομίου, πλατείας ή 
νησίδας με χρήση τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων 
Άρθρο 5ο : Πρόσθετη άρση προσωρινής επίχωσης σκάμματος τομής και επαναφορά 
της με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 
Η επιλογή του τύπου της αποκατάστασης γίνεται αποκλειστικά & μόνο,   με βάση τον 
τύπο του υφιστάμενου οδοστρώματος. 
Οι συνεννοήσεις με την τροχαία για ρύθμιση της κυκλοφορίας , η περίφραξη των 
τομών, οι σημάνσεις με προειδοποιητικές πινακίδες-αναλάμποντες φανούς 
επισήμανσης του κινδύνου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του αναδόχου & ως 
εργασίες είναι ανοιγμένες στις τιμές μονάδας του τιμολογίου. 
Οι εντολές για την εκτέλεση των εργασιών στον ανάδοχο δίνονται από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσω των επιβλεπόντων μηχανικών και  έχουν το χαρακτήρα 
του επείγοντος σε κάθε περίπτωση.  
Κοινό στοιχείο και των τεσσάρων εργασιών είναι η άρση της προσωρινής επίχωσης 
στην οποία προβαίνουν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ, μέχρι βάθους 60 εκ. από την 
στάθμη κυκλοφορίας της οδού & η επίχωση του ορύγματος με θραυστό υλικό 
λατομείου μέχρι την στάθμη έδρασης του οδοστρώματος. 
Η αποκατάσταση τομών οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο γίνεται μόνο τις 
περιόδους που δεν υπάρχει παραγωγή ασφαλτικού. 
 
4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Διακήρυξη, 2. Τεχνική Έκθεση, 3.Τιμολόγιο Μελέτης, 4. Ανάλυση Τιμών, 5. 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, 6.Προυπολογισμός, 7. Τεχνικές Προδιαγραφές, 8. Σχέδιο 
Ασφαλείας & Υγείας & 9. Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας  
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
Αξία εργασιών                                  :    25.674,65  ευρώ 
ΓΕ & ΟΕ (18%)                                :      4.621,44 
Άθροισμα                                         :    30.296,09 
Απρόβλεπτα (15%)                          :      4.544,41   
Άθροισμα                                         :    34.840,50  
Αναθεώρηση                                    :        159,50 
Άθροισμα                                         :    35.000,00 
Φ.Π.Α (16%)                                    :      5.600,00 
Γενικό Σύνολο                                  :    40.600,00 
 
 
 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                               O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ Τ.Υ. 
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ               ΔΕΥΑΛ 

                                                                                             Κ.α.α 
 

 
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                                                       ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ   
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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