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Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο 

Σει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
E-mail:protokolo@deyamyt.gr 

              
 

ΣΙΣΛΟ ΈΡΓΟΤ:      
Απνθαηάζηαζε ηνκώλ νδνζηξσκάησλ δηθηύσλ ζηηο 
Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Μπηηιήλεο θαη Λνπηξνπόιεσο Θεξκήο 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:  29/2018 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:     Πόξνη ΓΔΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 € ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 
 
 

 1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
H παξνύζα κειέηε κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε ηνκώλ νδνζηξσκάησλ δηθηύσλ ζηηο Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο Μπηηιήλεο θαη Λνπηξνπόιεσο Θεξκήο» αθνξά ηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ θαη 
αλεμαξηήησλ κεηαμύ ηνπο κηθξνεπεκβάζεσλ γηα απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξσκάησλ ζηελ 
πξόηεξα θαηάζηαζε. Οη ηνκέο ησλ νδνζηξσκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο βιάβεο ησλ δηθηύσλ 
ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο πνπ απνθαζίζηαληαη από ηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΤΑΛ. 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζπνξαδηθά ζε όιε ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ όπσο απηή νξίδεηαη θαη 
ζα εθηεινύληαη θαηόπηλ εληνιήο από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Η αλάγθε ησλ εξγαζηώλ ζα 
είλαη επείγνπζα θαη άκεζε θαη ζα γίλεηαη γλσζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο θαη θαηά 
ζπλέπεηα πνιιέο θνξέο ζα είλαη απαξαίηεηεο  ηαπηόρξνλεο επεκβάζεηο, όπσο επίζεο ζα 
ππάξρνπλ «λεθξνί ρξόλνη» ήηνη δηαζηήκαηα όπνπ δελ ζα δίλνληαη εληνιέο ζηνλ αλάδνρν. Η 
θύζε ησλ εξγαζηώλ είλαη ηέηνηα πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπληαρζεί εθ ησλ πξνηέξσλ 
πξνκέηξεζε εξγαζηώλ θαη πξνγξακκαηηζκόο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
 
 
2. ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
Πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη ε επξύηεξε πεξηνρή ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Μπηηιήλεο & 
Λνπηξνπόιεσο Θεξκήο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη από ηηο παξαθάησ θνηλόηεηεο & νηθηζκνύο: 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Μπηηιήλεο 

 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο (Μπηηιήλε, Βαξεηά, Νεάπνιε, Πιηγόλη) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίαο Μαξίλεο (Αγία Μαξίλα, Αγία Παξαζθεπή, Αγξηιηά Κξαηήγνπ) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Αιπθαληώλ (Αιπθαληά,  Κέδξν, Οπηδά, Ππξγί) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθάισλα (Αθάισλαο) 

 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Λνπηξώλ (Λνπηξά, Άλσ Υαξακίδα, θάια Λνπηξώλ, Υαξακίδα) 

 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μόξηαο (Μόξηα, Αριηά, Λάξηζνο, Μάξκαξν) 

 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Πακθίισλ (Πάκθηια, Νεζέιηα, Παξαιία) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Παλαγηνύδαο (Παλαγηνύδα) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Σαμηαξρώλ (Σαμηάξρεο) 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Λνπηξνπόιεσο Θεξκήο 

 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Λνπηξνπόιεσο Θεξκήο (Λνπηξόπνιε Θεξκήο, Άγηνο Γεώξγηνο, 
Μνλή Αγίνπ Ραθαήι) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Κώκεο (Κώκε) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μηζηεγλώλ (Μηζηεγλά, θάια Μηζηαγλώλ, Σνύκπεο) 
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 Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέσλ Κπδσληώλ (Νέεο Κπδσλίεο, Ξακπέιηα, θάια Νέσλ 
Κπδσληώλ) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεγήο (Πεγή) 

 Σνπηθή Κνηλόηεηα Πύξγσλ Θεξκήο (Πύξγνη Θεξκήο, Παλαγηά) 
 
 

 
3. ΣΡΟΠΟ & ΤΝΘΗΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
3.1.- Οη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ αθνξνύλ ηελ επαλαθνξά ηνκώλ νδνζηξσκάησλ ζηελ πξόηεξε 
ηνπο θαηάζηαζε θαζώο επίζεο θαη κηθξά ηερληθά έξγα ζε κηθξή θιίκαθα ήηνη θαηαζθεπή 
θξεαηίσλ θαη εληνπηζκό θαη πξνζαξκνγή θξεαηίνπ ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο ζηελ ζηάζκε 
νδνζηξώκαηνο.  
 
3.2.- Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηελ επαλαθνξά ηνκώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο ησλ ηνκώλ γηα 
ηελ επηζθεπή νπνηνπδήπνηε ηύπνπ βιάβεο ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί 
από ηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΤΑΛ. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο γίλεηαη άξζε ηεο πξνζσξηλήο 
επίρσζεο ζηελ νπνία έρνπλ πξνβεί ηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΤΑΛ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν ρώξνο 
ηεο επέκβαζεο ζε θπθινθνξία. Η άξζε ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 
βάζνο 50 εθ. Οη εξγαζίεο ηεο επαλαθνξάο πεξηιακβάλνπλ επίρσζε κε δηαβαζκηζκέλν πιηθό 
κέρξη ηελ ζηάζκε πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ πεξηγξαθηθνύ ηηκνινγίνπ 
αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδνζηξώκαηνο. 
ηηο πεξηπηώζεηο ησλ απνθαηαζηάζεσλ ηνκώλ νδνζηξσκάησλ κε αζθαιηνζθπξόδεκα ή κε 
ςπρξή άζθαιην ή κε ζθπξόδεκα C16/20, πέξα ηεο απνδεκίσζεο κε ηα ζπκβαηηθά άξζξα 
ΑΣ1 ή ΑΣ2 ή ΑΣ3,  νη ζηξώζεηο κε ζθπξόδεκα πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη κε ηα 
άξζξα απηά, απνδεκηώλνληαη ηδηαίηεξα κε ηα ζπκβαηηθά άξζξα ΑΣ5, ΑΣ6 & ΑΣ11 θαζώο θαη 
ην δνκηθό πιέγκα απνδεκηώλεηαη ηδηαίηεξα κε ηα ζπκβαηηθά άξζξα ΑΣ7 θαη ΑΣ12. Οη 
ζηξώζεηο ζθπξνδέκαηνο κε ην δνκηθό πιέγκα θαηαζθεπάδνληαη αλάινγα κε ηελ ηνκή ηνπ 
πθηζηακέλνπ νδνζηξώκαηνο νδνύ , πεδνδξνκίνπ, πιαηείαο ή λεζίδαο κε ρξήζε 
ηζηκεληνπιαθώλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ (ΑΣ4) αιιά δελ πιεξώλνληαη 
ηδηαίηεξα, δηόηη ε απνδεκίσζε ηνπο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ απηνύ. 
Δπηπιένλ ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ απνθαηαζηάζεσλ ηνκώλ νδνζηξσκάησλ κε 
αζθαιηνζθπξόδεκα ή κε ςπρξή άζθαιην ή κε ζθπξόδεκα C 16/20, γίλεηαη ηνκή κε 
αξκνθόθηε  πεξηκεηξηθά ηνπ ζεκείνπ ηεο βιάβεο.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, 
ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο κε ηελ ηνπηθή ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο. Οη 
ζπλελλνήζεηο κε ηελ ηξνραία γηα ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ε πεξίθξαμε ησλ ηνκώλ, νη 
ζεκάλζεηο κε πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο-αλαιάκπνληεο θαλνύο επηζήκαλζεο ηνπ θηλδύλνπ 
είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ & σο εξγαζίεο είλαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο 
κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε  ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη θαζαξηζκόο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο. 
Η επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο απνθαηάζηαζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά & κόλν, κε βάζε ηνλ ηύπν ηνπ 
πθηζηάκελνπ νδνζηξώκαηνο. 
Οη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηνλ αλάδνρν δίλνληαη από ηελ Γηεπζύλνπζα 
Τπεξεζία κέζσ ησλ επηβιεπόλησλ κεραληθώλ θαη  έρνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ επείγνληνο ζε 
θάζε πεξίπησζε.  
Η απνθαηάζηαζε ηνκώλ νδνζηξώκαηνο κε ςπρξή άζθαιην γίλεηαη κόλν ηηο πεξηόδνπο πνπ 
δελ ππάξρεη παξαγσγή αζθαιηηθνύ. 
 
3.3.- Δπηπιένλ ππάξρνπλ εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ ή ηελ 
επηδηόξζσζε πθηζηακέλσλ ζε νπνηνδήπνηε ζέζε απαηηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζύλνπζαο 
Τπεξεζίαο θαη απνδεκηώλνληαη θαηά πεξίπησζε κε επηκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα 
εθηειεζζνύλ.  



 3 

4.ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 
Η κειέηε απνηειείηαη από ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
1.Σερληθή Έθζεζε, 2.Σηκνιόγην Μειέηεο, 3. Αλάιπζε Σηκώλ, 4.πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, 
5.Πξνππνινγηζκόο, 6.Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 7. ρέδην Αζθαιείαο & Τγείαο & 8. Φάθεινο 
Αζθαιείαο & Τγείαο  
 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ  
 
ύνολο Κεφαλαίου "ένα":  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΗΜΑΝΗ-
ΕΡΓΑΙΕ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΔΟΣΡΩΙΑ 

        17.393,31 

Απξόβιεπηα 15% 2.608,69    2.582,60 

Άθροισμα          
 

      20.000,00 

Φ.Π.Α. 17% 3.400,00    3.366,00 

Γενικό ύνολο       
  

      23.400,00 

 
 
 
 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ    Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ        

  
    
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΑΙΟΤ     ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΦΙΝΓΑΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ  

          
 
 


