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1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, 

ΠΕΛΟΠΗΣ Δ.Δ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»» συντάσσεται με εντολή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Λέσβου σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 391/2017 και 419/2017 αποφάσεις του Διοικητικού 

συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ και την από 26/9/2017 σύμβαση μεταξύ του εξουσιοδοτημένου οργάνου του 

εργοδότη και της Αναδόχου. 

Μελέτες που λαμβάνονται υπ όψιν είναι: 

1. Οριστική μελέτη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ».  

  Έτος εκπόνησης 2007 

Μελετητές: Μ. Τουρβαλή – Σ. Βαβαλιάρος – Π. Μουτζούρης – Χ.Κρικλάνης – Χ. Μανδυλάς - Ρ. 

Μελιγωνίτης 

2. Οριστική μελέτη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - 1ος 

Ειδικός Προϋπολογισμός - Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης».   

Έτος εκπόνησης 2010. 

 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο: 

 Τον διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς και 

Πελόπης, της Δ.Ε. Μανταμάδου. 

 Την οικονομική επικαιροποίηση, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και σύγχρονα δεδομένα.   

 Την σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

α)    Οι μελέτες του κεφαλαίου 1. 

β)    Οριζοντιογραφική αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης, ως έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενες 

εργολαβίες, με βάση τις μελέτες του κεφαλαίου 1. 

γ)    Το δεδομένο ότι, λόγω του τρόπου χρηματοδότησης θα πρέπει να διαχωριστούν τα δίκτυα 

ύδρευσης, από τη συνολική μελέτη  του κεφαλαίου 1, ούτως ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή 

τους με ταυτόχρονη διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης των οικισμών     

δ)    Στοιχεία από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του 

δικτύου ύδρευσης συνολικά και τα προβλήματα λειτουργίας του, όπου υπάρχουν.  
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Τα υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των υπό μελέτη οικισμών είναι παλαιά και σχεδόν στο σύνολο 

τους αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες διαφόρων διατομών, εκτός από μικρά τμήματα τα οποία έχουν 

αντικατασταθεί από σωλήνες PVC και τα οποία έχουν αποτυπωθεί ως υφιστάμενα - εντασσόμενα στην 

παρούσα μελέτη.  

Επισημαίνεται ότι, σε εκτεταμένα τμήματα οι παλαιοί αγωγοί ύδρευσης, λόγω στενότητας των δρόμων, 

έχουν τοποθετηθεί εντός των υφιστάμενων παντορροϊκών αγωγών αποχέτευσης, οι οποίοι αποτελούνται 

από λιθόκτιστα κανάλια ορθογωνικής διατομής διαφόρων διαστάσεων, επικαλυμμένα με πλάκα από 

σκυρόδεμα. Είναι τοποθετημένα σε μικρό βάθος, καθ’ όσον η πλάκα επικάλυψης ταυτίζεται με το 

οδόστρωμα. Τα κανάλια αυτά λειτουργούν βασικά ως αγωγοί ομβρίων και έχουν αποτυπωθεί στη μελέτη 

(1) του κεφ. 1, με βάση τα υφιστάμενα φρέατια υδροσυλλογής. Στα κανάλια αυτά με την πάροδο του 

χρόνου παροχετεύτηκαν και ακάθαρτα από παρακείμενες ιδιοκτησίες.  

 

5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Από τις βασικές αρχές και αξίες του Δήμου Λέσβου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική 

χρήση των φυσικών πόρων  με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

Σε αυτή τη βάση οι κύριοι στόχοι της προτεινόμενης μελέτης είναι: 

Η προστασία του υδάτινου δυναμικού και η μείωση της απώλειας πόρων, σύμφωνα με τις αρχές 

της αειφορίας. 

Η ύπαρξη μέχρι σήμερα παλαιών ή προσωρινών δικτύων ύδρευσης, έχει ως αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται συχνά φαινόμενα διαρροών και βλαβών. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά χάνονται 

ανεκμετάλλευτες μεγάλες ποσότητες ύδατος, τη στιγμή που το υδάτινο δυναμικό της περιοχής είναι 

συγκεκριμένο και περιορισμένο, και έχουν περιοριστεί πλέον οι δυνατότητες ανεύρεσης νέων πόρων, τόσο 

με την ισχύουσα νομοθεσία όσο και με το φαινόμενο της παρατεταμένης ανομβρίας που τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται στο νησί της Λέσβου. Κρίνεται λοιπόν ως επιτακτική ανάγκη η προστασία του υδάτινου 

δυναμικού με την κατασκευή νέων δικτύων, όπου αυτό απαιτείται.   

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

Στα παλαιά υφιστάμενα δίκτυα, ως περιγράφονται παραπάνω, παρατηρούνται συχνές ζημιές, η επισκευή 

των οποίων είναι προβληματική λόγω του υλικού των σωλήνων (αμίαντος) και επικίνδυνη για την υγεία των 

εργαζομένων στις επισκευές των βλαβών και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής. Γι αυτό κρίνεται 

επιτακτική η αντικατάσταση τους, καθώς η προστασία της υγείας, η άνετη διαβίωση από πλευράς 

οικονομίας, και η εξασφάλιση των φυσικών πόρων, έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου αλλά και των επισκεπτών αυτού. 

Επίσης η τοποθέτηση τμημάτων αγωγών ύδρευσης επιφανειακά μέσα στα κανάλια αποχέτευσης 

επιβαρύνει τα προβλήματα ως περιγράφονται παραπάνω. 
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Το μελετούμενο έργο αφορά την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, των οικισμών 

Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης της Δ.Ε. Μανταμάδου.  

 

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ  

Κατά την εκπόνηση της μελέτης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», το δίκτυο ύδρευσης είχε σχεδιαστεί στο μεγαλύτερο μήκος του σε κοινή χάραξη με τα δίτυα 

αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων (χωριστικά σε αντικατάσταση παντορροϊκών).  

Με την παρούσα μελέτη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρ. γ του κεφ. 3 προβλέπονται τα παρακάτω: 

 Κατασκευή αγωγών ύδρευσης σε χωριστό όρυγμα από τα υφιστάμενα αποχετευτικά δίκτυα όπου το 

πλάτος του δρόμου το επιτρέπει, με παράλληλη διατήρηση του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου ως 

έχει.  

 Σε πολύ στενούς δρόμους όπου δεν είναι δυνατή η κατασκευή αγωγών ύδρευσης  χωρίς την ταυτόχρονη 

αντικατάσταση των αγωγών αποχέτευσης και όπου ήταν εφικτό, έγινε τροποποίηση στη χάραξη κάποιων 

δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης σε σχέση με την αρχική χάραξη αυτών στην μελέτη «ΥΔΡΕΥΣΗ, 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ». Η νέα χάραξη έγινε σε 

παράπλευρους δρόμους με κριτήριο την μη αλλαγή του γενικού σχεδιασμού της παραπάνω μελέτης 

(βρόγχοι - κύριοι κλάδοι) και την υδροδότηση όλων των παρόδιων ιδιοκτησιών. Με βάση τα παραπάνω 

κριτήρια δεν κατέστη δυνατή η τροποποίηση της χάραξης σε όλους τους στενούς δρόμους και απαιτείται σε 

περιορισμένα τμήματα αντικατάσταση αγωγών ελεύθερης ροής.         

Τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία, όπως αποτυπώνονται στα Σχέδια 1i της 

Οικονομικής επικαιροποίησης και σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΤΑΝΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ , ΚΛΕΙΟΥΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ Δ.E. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» είναι τα παρακάτω: 

 

α. Δίκτυα Ύδρευσης  

Μήκος:  L = 15.000 m, Διατομές PΕ Φ63, PΕ Φ75 Φ90, Φ110, Φ140, Φ200, 

β. Αγωγοί Ελεύθερης ροής σε αντικατάσταση υφισταμένων  

Σε περιορισμένα τμήματα όπου η διατήρηση των δικτύων αποχέτευσης είναι αδύνατη λόγω 

στενότητας δρόμου: 

 Μήκος:  L = 1.600 m,   Σ/Σ Φ300, Φ400, Φ500, Φ600, Φ800 

  Κανάλι ορθπγωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Στα μήκη των αγωγών συμπεριλαμβάνονται και τα απρόβλεπτα. 
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7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Στο σύνολο του έργου, υφίστανται παλαιά δίκτυα ύδρευσης τα οποία σήμερα λειτουργούν και με το 

παρόν έργο θα αντικατασταθούν.  

Επίσης στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου υφίστανται παντορροϊκά ή χωριστικά δίκτυα 

αποχέτευσης. 

Οι αγωγοί ύδρευσης κατασκευάζονται επί των οδεύσεων που φαίνονται στα σχέδια των 

Οριζοντιογραφιών του έργου. Η οριζοντιογραφική τους θέση επί της οδού γίνεται με βάση τα 

στοιχεία που θα συλλέξει ο ανάδοχος του έργου μετά την υπογραφή της συμβάσης και πριν την 

έναρξη κατασκευής των έργων κατά την εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών που έχουν σχέση 

με την ύπαρξη και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) και επίσης με την ύπαρξη υφιστάμενων 

αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων στις οδεύσεις εκτέλεσης των έργων ύδρευσης. Η 

αναζήτηση τέτοιων στοιχείων θα γίνει με τη συγκέντρωση πληροφοριών και διαγραμμάτων,  την 

εξέταση υπαρχόντων φρεατίων  και με κατάλληλες διερευνητικές τομές σε σημεία της όδευσης 

τοποθέτησης των αγωγών ύδρευσης, όπου δεν είναι δυνατός με τα διαθέσιμα στοιχεία ο ακριβής 

εντοπισμός των θέσεων των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ και αποχέτευσης ακαθάρτων & ομβρίων. 

 

Οι διερευνητικές τομές θα γίνουν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία σε συνεργασία 

με τον Ανάδοχο που θα προσκομίσει τα διαγράμματα άλλων υπηρεσιών.  Η εκσκαφή θα γίνει μετά 

ιδιαίτερης προσοχής είτε με μηχανικά μέσα είτε με τα χέρια, έως ότου εντοπισθεί ο αγωγός και 

αφού εξασφαλισθεί με μετρήσεις από σταθερά σημεία υψομετρικά και οριζοντιογραφικά, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιχώσει την τομή που διανοίχθηκε με κατάλληλα υλικά που θα 

υποδεικνύονται από την υπηρεσία, προσεκτικά χωρίς να προκληθεί βλάβη στον αγωγό .  

 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας θα απεικονιστούν σε οριζοντιογραφίες στις οποίες θα 

περιλαμβάνονται και τα προς εκτέλεση έργα, που θα συντάξει ο ανάδοχος κατά την εφαρμογή της 

μελέτης στο έδαφος, σύμφωνα με το οριζόμενα στην Τ.Π. 1 του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 

της μελέτης του έργου. Επίσης στις μηκοτομές που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με 

τα παραπάνω, θα περιληφθούν όλα τα επί ή εντός του εδάφους υπάρχοντα εμπόδια στην 

κατασκευή των έργων.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διορθώσεις ή και αλλαγές στις 

μηκοτομές αυτές, καθώς και στην χάραξη των δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης που δεν 

επηρεάζουν τον γενικό σχεδιασμό της μελέτης (βρόγχοι – κύριοι κλάδοι) και ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και να υποβάλλει εκ νέου τις 

διορθωμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μηκοτομές και χαράξεις, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση. Οι παραπάνω μηκοτομές και χαράξεις, μετά την τελική τους έγκριση από την 

Υπηρεσία θα αποτελέσουν τη βάση για την κατασκευή του έργου και για τις επιμετρητικές εργασίες. 
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Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων που θα του δοθούν και 

για την εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών, των αξόνων και των σημείων χάραξης 

και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε σχετική βλάβη η καταστροφή από οποιαδήποτε 

αιτία και να προέρχεται και εν ανάγκη να ξανακάνει τη χάραξη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

Για όλες  τις παραπάνω  εργασίες ο Ανάδοχος  δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εκτός από τις 

εκσκαφές και επιχώσεις των διερευνητικών τομών, για τις οποίες θα πληρωθεί σύμφωνα με τα 

άρθρα Α.Τ 1. i και 6.i του τιμολογίου της μελέτης. 

 

Κατά την κατασκευή των νέων δικτύων ύδρευσης, και μετά την αποτύπωση των υφισταμένων 

αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων & ομβρίων, θα ληφθεί μέριμνα από τον ανάδοχο να διατηρηθεί 

το υφιστάμενο σύστημα αποχέτευσης ως υφίσταται στο σύνολο του (αγωγοί, ιδιωτικές συνδέσεις, 

φρεάτια, συστήματα υδροσυλλογής κ.λ.π). Για το σκοπό αυτό, θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε η 

ακριβής χάραξη επί της οδού των αγωγών ύδρευσης να μην ταυτίζεται με την όδευση του 

υφιστάμενου αποχετευτικού συστήματος των οικισμών. Στις περιπτώσεις που οι υφιστάμενοι 

αγωγοί αποχέτευσης βρίσκονται παραπλεύρως του νέου ορύγματος που θα διανοιχθεί για την 

τοποθέτηση των αγωγών ύδρευσης ή ο άξονας του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης απέχει 

οριζοντιογραφικά απόσταση < 0,60 m από την παρειά του νέου ορύγματος και η τοποθέτηση του 

είναι αβαθής, ήτοι η άνω άντυγα του αποχετευτικού αγωγού απέχει υψομετρικά < 0,40 m από τον 

πυθμένα του νέου ορύγματος, τότε η εκσκαφή του νέου ορύγματος θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή 

και θα αποζημιώνεται πλέον της συμβατικής τιμής των άρθρων Α.Τ. 1,i και με το άρθρο Α.Τ. 2.1 

του τιμολογίου της μελέτης. 

Όπου σε περιορισμένα τμήματα η διατήρηση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 

& ομβρίων είναι αδύνατη, και πάντοτε με τη σύμφωνη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τότε οι 

υφιστάμενοι αποχετευτικοί αγωγοί θα αντικαθίσταται ως υφίστανται. Στην περίπτωση αυτή  οι προς 

τούτο απαιτούμενες εργασίες θα αποζημιώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολόγιου της 

μελέτης και δεν δίνεται η πρόσθετη αποζημίωση του άρθρου Α.Τ. 2.1 

Η προσαύξηση εκσκαφών λόγω συνθηκών στενότητας χώρου θα λαμβάνεται μόνο όταν 

αντικαθίστανται οι υφιστάμενοι αποχετευτικοί αγωγοί και πρέπει υποχρεωτικά οι προς τούτο 

εργασίες να εκτελεστούν σε περιορισμένο χώρο όπως σε πεζοδρόμια ή στο έρεισμα οδών χωρίς 

την κατάληψη του οδοστρώματος ή οπουδήποτε αλλού που  εκτελούνται χειρωνακτικώς με χρήση 

αεροσφυρών και με ή χωρίς την υποβοήθηση μικροεκσκαφέων πλάτους ως 1,50 m αποκλειόμενης 

της υποβοήθησης από μεγαλύτερου μεγέθους μηχανικό εξοπλισμό. 

Επίσης, θα πρέπει η κατασκευή των νέων δικτύων  να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε καθόλο το 

διάστημα εκτέλεσης των έργων και έως την αποπεράτωση αυτών, να λειτουργεί η περιοχή ως προς 

την ύδρευση και αποχέτευση των κατοίκων της.  
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Συγκεκριμένα:   

α. Ως προς την ύδρευση, θα γίνει προσωρινή εναέρια υδροδότηση μετά των απαιτούμενων 

συνδέσεων οικιών (όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί εν λειτουργία ο παλαιός αγωγός κατά το 

χρονικό διάστημα κατασκευής του νέου δικτύου) πριν την έναρξη κατασκευής του νέου 

δικτύου. Στην περίπτωση αυτή,  ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας 

του τιμολογίου της μελέτης.  

Σε περίπτωση που διατηρούνται οι παλαιοί αγωγοί για προσωρινή υδροδότηση οικιών, θα 

πρέπει μετά το τέλος της κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης, να έχουν τεθεί εκτός 

λειτουργίας. Επίσης θα πρέπει να συνδεθεί το νέο δίκτυο της περιοχής του έργου με το 

υπόλοιπο νέο δίκτυο που έχει κατασκευαστεί με παλαιότερες εργολαβίες, αφού πρώτα 

απομονωθεί το δίκτυο αυτό στη μικρότερη δυνατή ζώνη ύδρευσης σε συνεργασία με την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες απομόνωσης και σύνδεσης θα πληρωθούν με τα 

αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης.  

β. Ως προς την αποχέτευση ακαθάρτων σε τμήματα που πιθανόν να απαιτηθεί η αντικατάστασή 

τους, όπου υπάρχουν υφιστάμενες ιδιωτικές συνδέσεις και δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν, 

αυτές θα αντικαθίστανται από τον ανάδοχο και θα πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου της μελέτης. Ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες και τις τυχόν ειδικές δυσκολίες, 

είτε θα γίνεται οριστική αντικατάσταση της ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης απ΄ ευθείας, είτε 

θα γίνεται προσωρινή για να εξυπηρετούνται οι οικίες και στην συνέχεια θα γίνεται η οριστική 

αντικατάσταση. Οι προσωρινές συνδέσεις περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου 

και δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση γι΄ αυτό. 

γ. Ως προς την αποχέτευση ομβρίων σε τμήματα που πιθανόν να απαιτηθεί η αντικατάστασή 

τους, θα πρέπει η οργάνωση του έργου να γίνει κατά τέτοιο τρόπο (με ευθύνη του αναδόχου), 

ώστε να παροχετεύονται τα όμβρια σε κατάντι υφιστάμενο αγωγό ομβρίων και να μην 

δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα που να έχουν σχέση με τις εργασίες κατασκευής των 

αγωγών και που θα επηρεάσουν τόσο το έργο όσο και τους οικισμούς. Μικροέργα 

παράκαμψης των ομβρίων και ακαθάρτων, που ενδεχομένως να απαιτηθούν, θα γίνουν με 

μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 

Όπου το έργο κατασκευάζεται σε οδικούς άξονες των οικισμών, θα πρέπει σε συνεργασία με τον 

κύριο του έργου και τις αρμόδιες υπηρεσίες να γίνει ο βέλτιστος προγραμματισμός των εργασιών 

για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων κυκλοφορίας. 

Επισημαίνεται ότι, η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) θα γίνεται και θα αποζημιώνεται ως ορίζεται στο άρθρο 1.17.1 της Σ.Υ. του έργου.  
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7.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                          

Τα πλάτη των ορυγμάτων και οι απαιτούμενες αντιστηρίξεις θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ και στα σχέδια των τυπικών διατομών της μελέτης. 

 

Επισημαίνεται ότι οι αντιστηρίξεις θα διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εντός του 

ορύγματος (εκσκαφές, σωληνώσεις, εγκιβωτισμός με άμμο κλπ.) και θα αίρονται κατά την 

διάρκεια της επίχωσης. 

 

Ο πυθμένας του σκάμματος μορφώνεται επίπεδος, θα διαστρώνεται η υπόβαση άμμου, θα 

τοποθετείται ο αγωγός και θα συνεχίζεται η κατασκευή της επίχωσης σύμφωνα με την τυπική 

διατομή. Η επίχωση προβλέπεται να γίνει με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, και μόνο στην 

περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν θα επιλέγεται για την επίχωση του ορύγματος θραυστό υλικό 

λατομείου και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 

Το έργο θα παραλαμβάνεται μετά την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών – 

ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη 

συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. Οι παραπάνω εργασίες δεν επιμετρούνται 

χωριστά διότι είναι ενσωματωμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε το τελικό οδόστρωμα να είναι όπως στην αρχική του 

μορφή. 

 

Εάν απαιτηθεί η αντικατάσταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων με νέους στο ίδιο όρυγμα που 

θα τοποθετηθούν οι αγωγοί ύδρευσης, θα πρέπει ο αγωγός αποχέτευσης να τοποθετείται 

βαθύτερα του αγωγού ύδρευσης και η μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση να είναι τουλάχιστον 

0,30 m. Στην περίπτωση αυτή τα προς κατασκευή δίκτυα αποχέτευσης θα έχουν ως αποδέκτη 

υφιστάμενα φρεάτια. Οι συνδέσεις των νέων δικτύων με τα φρεάτια αυτά, θα αποζημιώνονται με το 

με σχετικό άρθρο του τιμολογίου. 

 

Τα νέα δίκτυα ύδρευσης που κατασκευάζονται θα είναι συνέχεια των δικτύων που έχουν 

κατασκευαστεί με παλαιότερες εργολαβίες, και θα αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα με αυτά. 

Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο ως 

αναφέρεται στο κεφάλαιο 7.1 της παρούσας Τεχνικής Εκθεσης  
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Για τα δίκτυα ύδρευσης θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες και προβλεπόμενες δοκιμές 

στεγανότητας του δικτύου. Καμία εργασία δε θα παραλαμβάνεται, εάν τα νέα δίκτυα της ύδρευσης 

δεν έχουν υποστεί με επιτυχία τις απαραίτητες και προβλεπόμενες δοκιμές στεγανότητας.  

 

Επισημαίνεται επίσης ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα τίθενται υπ’ όψιν της υπηρεσίας προς 

έγκριση, πριν την ενσωμάτωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα πάντα στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι υδρομετρητές ανευρίσκονται και αποξηλώνονται.  Πριν την αποξήλωση γίνεται λήψη ενδείξεων 

και συμπλήρωση πίνακα με τα στοιχεία υδρομετρητή και κατανάλωσης και στη συνέχεια η 

τοποθέτηση νέων υδρομετρητών σε αντικατάσταση  των υφιστάμενων, η προμήθεια και εργασία 

των οποίων θα αποζημιωθούν με το άρθρο Α.Τ. 35.0 του τιμολογίου της μελέτης. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ολοκληρώσει την αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά και την τοποθέτηση των 

φρεατίων. 

 

7.3 ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση των εκσκαφών του δικτύου λόγω πιθανής 

διέλευσης δικτύων τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. 

 

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (το πολύ εντός είκοσι ημερών) 

υποχρεούται να ενημερώσει τις διάφορες υπηρεσίες-οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και ενέργειας 

(ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.) για την έναρξη των εργασιών του έργου, και να προβεί στη λήψη οδηγιών από 

τους αρμόδιους φορείς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κλπ.) για την ύπαρξη καλωδίων και αγωγών των 

παραπάνω Οργανισμών στις θέσεις των έργων, καθώς και πριν την έναρξη οποιασδήποτε 

εργασίας, στην αποκάλυψη και εντοπισμό (ακριβή προσδιορισμό) αυτών καθώς και στην μετέπειτα 

προστασία τους προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα και αφού έχει λάβει γνώση της 

περιοχής και των  συνθηκών του έργου, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον φορέα του έργου και 

την αρμόδια υπηρεσία για τις τυχόν εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών ενέργειας (κολώνες 

ΔΕΗ & ΟΤΕ, Υποσταθμοί ΔΕΗ) οι οποίες εμποδίζουν την κατασκευή τμημάτων του έργου, και 

χρειάζονται μετατόπιση ή άρση, για την λήψη της σχετικής άδειας μετατόπισης με κοινοποίηση στην 

Υπηρεσία. Οι δαπάνες μετατόπισης ή άρσης αυτών βαρύνουν τον εργοδότη και καταβάλλονται απ’ 

ευθείας απ’ αυτόν, εκτός εάν η ανάγκη μετατόπισης προέκυψε από αυθαίρετες ενέργειες του 

Αναδόχου οπότε βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον ίδιο. 

 

Ταυτόχρονα όμως και κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος γενικά να 

ενεργεί και να οχλεί  τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες και Οργανισμούς για επίσπευση των 

εργασιών μετατόπισης, απομάκρυνσης, υποστήριξης κλπ. των τυχόν δικτύων τους που εμποδίζουν 
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την κατασκευή των εργασιών και να τους διευκολύνει απροφάσιστα χωρίς να δικαιούται να εγείρει 

αξιώσεις αποζημίωσης του για δυσχέρειες και καθυστερήσεις. 

 

Σχετικά µε τις δυσχέρειες που αναμένεται να αντιμετωπισθούν κατά την εκσκαφή και την 

τοποθέτηση των αγωγών ύδρευσης από την παρουσία διερχομένων κατά μήκος δικτύων 

τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, αυτές αποζημιώνονται µε το σχετικό άρθρο του τιμολογίου της 

μελέτης (Α.Τ. 2.3) υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται αυστηρά στην περιγραφή του άρθρου αυτού. 

 

7.4 ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ  

Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κατασκευάζονται από σωλήνες PE και τα αποχετευτικά δίκτυα, σε 

περίπτωση που  απαιτηθεί η εκ νέου κατασκευή τους, θα αντικατασταθούν με υλικό και διατομή ως 

υφίστανται.  

Όλοι οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν θα είναι κατάλληλης αντοχής και σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης. 

 

7.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη τοποθετούνται συσκευές ελέγχου και ασφάλειας (δικλείδες, 

εκκενωτές, αερεξαγωγοί) και πυροσβεστικοί κρουνοί. Οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας 

τοποθετούνται σε φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

Τα φρεάτια ύδρευσης  θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και όλα θα φέρουν 

καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο 

 

7.6 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ  

Σώματα αγκύρωσης θα κατασκευαστούν σε όλες τις θέσεις των αγωγών υπό πίεση, όπου λόγω 

χάραξης (καμπύλες) ή ειδικών τεμαχίων (συστολές, ταυ κλπ.) ή συσκευών ελέγχου ασφαλείας 

(δικλείδων κλπ.) ή μεγάλης κατά μήκος κλίσης υπάρχει κίνδυνος να μετακινηθούν οι σωλήνες τόσο 

από τη θεωρητική γραμμή της χάραξης αυτών όσο και από την μηκοτομή τους. Τα σώματα 

αγκύρωσης θα κατασκευαστούν με τις διαστάσεις που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη. Ο 

ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος ανάλογα με τις συνθήκες που θα παρουσιασθούν κατά την 

κατασκευή του έργου να επισημάνει την ανάγκη κατασκευής και άλλων συμπληρωματικών 

σωμάτων αγκύρωσης ή τροποποιήσεων των προβλεπόμενων και να κατασκευάσει αυτά εφόσον 

λάβει την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ευθυνόμενος για κάθε ζημιά από έλλειψη 

σωμάτων αγκύρωσης ή κατασκευή ανεπαρκών τοιούτων, εφόσον δεν ζήτησε έγκαιρα από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία έγκριση να τα κατασκευάσει. 



 - 10 - 

Τα σώματα αγκύρωσης θα πρέπει να είναι επαρκή τόσο για τις συνθήκες λειτουργίας όσο και για 

τις δοκιμές και πάντως για να παραλαμβάνουν τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις, τουλάχιστον για την 

πίεση λειτουργίας των σωλήνων. 

 

Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει ακριβώς στις 

απαιτούμενες διαστάσεις, ώστε η βάση και οι κατακόρυφες πλευρές των σωμάτων αγκύρωσης να 

εφάπτονται του φυσικού εδάφους και το σκυρόδεμα να πακτώνεται μέσα στο έδαφος μη 

χρησιμοποιουμένων ξυλοτύπων έστω και εάν απαιτείται η επαύξηση του όγκου του σώματος 

αγκύρωσης. 

 

Στην περίπτωση που λόγω της φύσεως του εδάφους και του βάθους τοποθετήσεως του σώματος 

αγκύρωσης, κριθεί ότι το δημιουργούμενο κενό μεταξύ παρειάς ορύγματος εδάφους και παρειάς 

σώματος αγκύρωσης είναι μεγάλο, τότε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξυλότυπος για την έγχυση 

του σκυροδέματος και το κενό να γεμίσει με συμπυκνωμένο αμμοχάλικο τεχνικών έργων σε 

τρώσεις 30 εκ. με βαθμό συμπυκνώσεως 95% της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR.  

 

Το τμήμα της εκσκαφής, το υπεράνω της στάθμης ανωτέρας επιφανείας των σωμάτων αγκύρωσης 

θα επιχωθεί, όπως προβλέπεται γενικώς να επιχωθούν οι αγωγοί. 

 

7.7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Οι εργασίες κατασκευής των δικτύων ύδρευσης θα κατασκευασθούν υπό την εποπτεία της τοπικής 

Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

 

Με βάση τις διατάξεις του Ν3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και της εγκυκλίου 3785/02-06-2010 της Γενικής Γραμματέως του 

Υπουργείου Πολιτισμού θα συνταχθεί «μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΥΑΛ και της ΕΦΑ 

Λέσβου για την παρακολούθηση των εργασιών εκ μέρους της με το κατάλληλο προσωπικό, 

σύμφωνα με την αλληλογραφία που θα προηγηθεί. 

 

Σε κάθε περίπτωση συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών, 

εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.3028/2002. 

 

Η αποζημίωση για την εποπτεία των εργασιών εκ μέρους της Τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων θα 

γίνεται με απολογιστικό τρόπο μέσω αντίστοιχου υποέργου. 
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8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται στοιχεία όσον αφορά το κόστος των προτεινόμενων στην παρούσα 

μελέτη έργων. 

Προεκτιμώμενη δαπάνη έργων 

Εργασίες Δαπάνη 

Σύνολο εργασιών 2.371.109,60 

ΓΕ & ΟΕ 18% 426.799,73 

Απρόβλεπτα 419.686,40 

Απολογιστικά 80.000,00 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 2.404,27 

Φ.Π.Α.    17% 561.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.861.000,00 

 

 

Μυτιλήνη Σεπτέμβριος  2017       

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ        
 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΒΑΛΗ        
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      

 

 

 

 

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 30/03/2018 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.Ε. 
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