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ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ:     
Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα  ύδρευσης-
αποχέτευσης στην Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  παρούσα  μελέτη  με  τίτλο  «Αποκατάσταση  βλαβών  σε  δίκτυα  ύδρευσης-
αποχέτευσης  στην  Δημοτική  Ενότητα  Πολιχνίτου»  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 Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, με ή
χωρίς χρήση  μηχανικών μέσων και  με  ή χωρίς την συνεργασία του προσωπικού
της Δ.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 Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου.

   
     2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
    Περιοχή του έργου είναι η Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου η οποία συνίσταται από :

• Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου (τα Αμπέλια, το Γηροκομείο Λαμανδρίου, ο Γλάρος, η
Νυφίδα, ο Πολιχνίτος, η Σκάλα)

• Τοπική Κοινότητα Βασιλικών (ο Άγιος Παύλος, η Αχλαδερή, τα Βασιλικά)
• Τοπική κοινότητα  Βρίσας  (ο Άγιος Φωκάς, τα Βατερά, η Βρισά)
• Τοπική Κοινότητα Λισβορίου (οι θερμοπηγές, τα Λιβάδια, το Λισβόριο, το Σκαμιούδι)
• Τοπική Κοινότητα Σταυρού (ο Κάτω Σταυρός, ο Σταυρός)
  Ο συνολικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου είναι περίπου 4.300,00
κάτοικοι. 

3. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης
της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, το  οποίο κατηγοριοποιείται ως προς τον τρόπο
& τις συνθήκες εκτέλεσης του,  σε εργασίες που καθορίζονται & περιγράφονται σε
δεκατρία άρθρα του συμβατικού τιμολογίου.  Με τις  εργασίες αυτές αντιμετωπίζονται
βλάβες σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης οι οποίες εμφανίζονται ανεξαρτήτως αιτίας
σε δίκτυα της περιοχής,
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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 ΔΕΥΑΛ, 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 Δ.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
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
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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
ΔΕΥΑ 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
ΔΕΥΑΛ.

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).
Η  εργασία  αυτή  γίνεται  είτε  προγραμματισμένα  με  βάσει  πρόγραμμα  που
παραδίδεται  από  την  υπηρεσία  (περίπτωση  στάσιμων  υδρομέτρων  &  νέων

3



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 ΔΕΥΑΛ.
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  Δημοτικής  Ενότητας  Πολιχνίτου.  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  ΔΕΥΑΛ  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                      39.049,95  ευρώ
• ΓΕ & ΟΕ (18%)                        7.028,99  

Άθροισμα                             46.078,94
• Aπρόβλεπτα (15%)               6.  911  ,  84  

Άθροισμα                             52.990,78
• Αναθεώρηση                             6  09,22  

Άθροισμα                             53.600,00
• Φ.Π.Α (16%)                          8.  576,00  

Γενικό Σύνολο                      62.176,00

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.  
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                ΔΕΥΑΛ 

   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ    ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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