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ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
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ΕΡΓΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ. 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το έργο που πρόκειται να κατασκευασθεί με την παρούσα εργολαβία έχει τον τίτλο: 
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ». 
 
Μελέτες που εφαρμόζονται: 

α. "ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ - Μ.Π.Ε. - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ", που εκπονήθηκε το 2011 από τα Γραφεία μελετών : Μ. ΤΟΥΡΒΑΛΗ – Χ. 
ΚΡΙΚΛΑΝΗ - Π. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ - Σ. ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΥ – Μ. ΤΑΞΕΙΔΗ – Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ως 
προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά (υπολογισμοί, σχεδιασμός).  

β. "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, 
ΒΑΤΕΡΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ 
Ε.Ε.Λ. ", που εκπονήθηκε το 2017 από το Γραφείο Μελετών  Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ.  

 
Ως προς τα σχέδια του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί με την  παρούσα εργολαβία, θα 
εφαρμοστούν τα ακόλουθα σχέδια: 
 

Σχέδια από την (α) μελέτη με τίτλο "ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ - Μ.Π.Ε. - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ",   

- ΧΥφ.1 Χάρτης υφιστάμενης κατάστασης (Πολιχνίτος) 

- ΧΑ.1 Γενική διάταξη έργων αποχέτευσης (Πολιχνίτος - Βρίσα), όσον αφορά την κατασκευή 
των εσωτερικών δικτύων του Πολιχνίτου, του αγωγού μεταφοράς (ΑΜ Ι) ΦΑ(Π,ΒΡ) - 
αβ(Π) και του καταθλιπτικού αγωγού ΦΑ(Π,ΒΡ) - ΕΕΛ  

- ΧΟ.1 Γενική διάταξη έργων ομβρίων (Πολιχνίτος) 

- ΧΥ Οριζοντιογραφία ύδρευσης εντός οικισμού Πολιχνίτου  

- 1Α.1 Οριζοντιογραφία δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Πολιχνίτος) 

- 1Α.2 Οριζοντιογραφία δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Πολιχνίτος - Αγωγός Μεταφοράς) 

- 1Α.4 Οριζοντιογραφία δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Α.Μ. Πολιχνίτου - ΕΕΛ) 

- 1Α.5 Από το σχέδιο Οριζοντιογραφίας δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Α.Μ. Βρίσας - 
ΕΕΛ), θα κατασκευαστεί μόνο το τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού ΦΑ(Π,ΒΡ) – ΕΕΛ  

- 1Α.7 Από το σχέδιο της Οριζοντιογραφίας δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Α.Μ. 
Βατερών - ΕΕΛ), θα κατασκευαστεί μόνο το τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού ΦΑ(Π,ΒΡ) 
–  ΕΕΛ 
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- 1Ο.1 Οριζοντιογραφία δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Πολιχνίτου 

- 2Α.1 Από το σχέδιο της Μηκοτομής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Αγωγοί υπό πίεση 
Πολιχνίτου – Βρίσας – Βατερών), θα κατασκευαστεί μόνο ο καταθλιπτικός αγωγός 
ΦΑ(Π,ΒΡ) – ΕΕΛ  

- 2Α.2 Μηκοτομή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Αγωγός Μεταφοράς Πολιχνίτου)  

- 2Α.3 Μηκοτομή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Αγωγοί ελεύθερης ροής εσωτερικών 
δικτύων Πολιχνίτου)  

- 2Ο.1 Μηκοτομή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων (Πολιχνίτος) 

- 3.1 Από το κατασκευαστικό σχέδιο κομβολογίου, θα κατασκευαστούν μόνο οι κόμβοι που 
αφορούν τον καταθλιπτικό αγωγό ΦΑ(Π,ΒΡ) – ΕΕΛ  

- 3.5 Κατασκευαστικό σχέδιο σωμάτων αγκύρωσης σωληνώσεων 

- 3.7 Κατασκευαστικό σχέδιο υδροστόμιου πυρόσβεσης 

 

Σχέδια από την (β) μελέτη με τίτλο "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, 
ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ 
Ε.Ε.Λ."   

- 1Υ.1 Οριζοντιογραφία του Αγωγού Ύδρευσης από Βρίσα προς Ε.Ε.Λ 

- 2Υ.1 Μηκοτομή του Αγωγού Ύδρευσης από Βρίσα προς Ε.Ε.Λ 

- 1Α.3Τ Οριζοντιογραφία αποχέτευσης με την τροποποίηση χάραξης του τμήματος του 
Αγωγού Μεταφοράς Πολιχνίτου μεταξύ των σημείων 5011.1 - 5014.2  

- 2Α.2Τ Μηκοτομή αποχέτευσης με την τροποποίηση χάραξης του τμήματος του Αγωγού 
Μεταφοράς Πολιχνίτου μεταξύ των σημείων 5011.1 - 5014.2  

- 3.2 Κατασκευαστικό σχέδιο τυπικών διατομών  

- 3.3 Κατασκευαστικό σχέδιο φρεατίων αποχέτευσης  

- 3.4 Κατασκευαστικό σχέδιο φρεατίων υδροσυλλογής  

- 3.6 Κατασκευαστικό σχέδιο φρεατίων συσκευών ελέγχου και ασφαλείας  
 
Ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί με το παρόν έργο καθώς και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη, εφαρμόζεται η (β) μελέτη. 
 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ως περιοχή του έργου ορίζεται ο οικισμός Πολιχνίτου και η ευρύτερη περιοχή έως την προτεινόμενη 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου  του Δ. Λέσβου. 
 
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την 
αντικατάσταση παντορροϊκών αγωγών του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης του οικισμού, με 
σύγχρονο χωριστικό δίκτυο, καθώς και το σύστημα μεταφοράς λυμάτων έως τη θέση της ΕΕΛ, το 
οποίο περιλαμβάνει αγωγούς ελεύθερης ροής και καταθλιπτικούς αγωγούς, χωρίς την κατασκευή 
των απαιτούμενων αντλιοστασίων, που είναι αντικείμενο άλλης εργολαβίας.     
 

Ταυτόχρονα με την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων θα κατασκευαστούν τα δίκτυα ομβρίων 
και θα αντικατασταθούν οι αγωγοί ύδρευσης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 
 
Τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία, όπως αποτυπώνονται στα 
Σχέδια 1Α.i, 1Υ.i και 1Ο.i της μελέτης (β) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 της παρούσας είναι: 

 

α.  Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων 
 

Αγωγοί Μεταφοράς 
 
Φ.Α(Π,Βρ)  - αβ(31) Αγωγός ελεύθερης ροής 
Διατομή  PVC Φ355 Μήκος L = 4.300 m  
 
Φ.Α(Π,Βρ) - ΕΕΛ  Καταθλιπτικός αγωγός 
Διατομή PE 2Φ160 Μήκος χάραξης L = 1.050 m   

 
Δίκτυα συλλογής 
 
- Μήκος L = 6.000 m,   Διατομές PVC Φ200, Φ250, Φ315 και Φ355 
     

Συνολικό μήκος αγωγών ελεύθερης ροής L = 10.300 m 

Συνολικό μήκος καταθλιπτικού αγωγού  L = 1.050 m (μήκος χάραξης) 
 

β. Αγωγός υδροδότηση Ε.Ε.Λ 
  - Μήκος  L = 2.700 m    Διατομή PE Φ63   

 

γ. Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων 
 

- Μήκος: L1 = 2.020 m,   Διατομές Σ/Σ Φ400, Φ500, Φ600, Φ800 
   L2 =    200 m PVC F250, F400 (δίκτυα υδροσυλλογής) 

 

 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων 2.220 m 

 

δ. Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης 
 

Για τον οικισμό Πολιχνίτου, στα τμήματα που κατασκευάζεται δίκτυο συλλογής ακαθάρτων δεν 
είναι δυνατή η διατήρηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης. Ως εκ τούτου εκτιμάται 
αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. 
 
- Εσωτερικό Δίκτυο: Μήκος L = 2.950 m,   Διατομές ΡΕ Φ63 έως Φ200.    

  
Σε όλα τα παραπάνω μήκη αγωγών αποχέτευσης, ομβρίων και ύδρευσης συμπεριλαμβάνονται 
και απρόβλεπτα μήκη. 
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
4.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Στον οικισμό Πολιχνίτου και στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου, υφίστανται δίκτυα ύδρευσης και 
παντορροϊκά δίκτυα αποχέτευσης, τα οποία σήμερα λειτουργούν και με το παρόν έργο θα 
αντικατασταθούν. Κατά την κατασκευή των νέων δικτύων δεν είναι εφικτή η διατήρηση των 
υφισταμένων αγωγών λόγω της στενότητας των δρόμων του οικισμού και κατά συνέπεια θα πρέπει 
να αποξηλώνονται οι υφιστάμενοι αγωγοί για να κατασκευάζονται οι νέοι και ταυτόχρονα ο ανάδοχος 
θα πρέπει να μεριμνά για την διευθέτηση των ανάντι ροών ακαθάρτων & ομβρίων, ώστε να 
λειτουργεί ο οικισμός στο σύνολό του ως προς την αποχέτευση και ύδρευσή με την ελάχιστη δυνατή 
όχληση. Για τον σχεδιασμό της κατασκευής του έργου, η παράμετρος αυτή είναι κρίσιμη και θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθόσον επηρεάζει τον τρόπο κατασκευής.  
  

Αυτό έχει ως συνέπεια σημαντικές πρόσθετες δυσχέρειες κατά τις εργασίες εκσκαφών και 
τοποθετήσεων των νέων αγωγών, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον ανάδοχο του 
έργου, καθόσον θα πληρώνονται από τις αντίστοιχες τιμές των τιμολογίων της μελέτης, χωρίς 
επιπρόσθετη αποζημίωση.  
  

Επίσης λόγω των παραπάνω, 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 ο 
οικισμός ως προς την ύδρευση και αποχέτευση των δημοτών του. 
 
Συγκεκριμένα:   
 

α. Ως προς την αποχέτευση ακαθάρτων, όπου υπάρχουν υφιστάμενες ιδιωτικές συνδέσεις, 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. 

 
β. Ως προς την αποχέτευση ομβρίων, 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 τον οικισμό. 
Μικροέργα  παράκαμψης των ομβρίων και ακαθάρτων, που ενδεχομένως να απαιτηθούν, θα 
γίνουν με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 

 
γ. 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.  
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Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις προκαταρκτικές εργασίες που 
αναφέρονται στο κεφ. 2 της Τεχνικής Περιγραφής 1 (Γενικοί Όροι) του τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης του έργου. 
 
Κατά την κατασκευή του έργου, 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. 
 
Τα τμήματα διέλευσης αγωγών μέσα από ιδιοκτησίες αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης. Από 
τον Κύριο του Έργου έχει εξασφαλιστεί η διαδικασία διέλευσης των αγωγών μέσα από ιδιοκτησίες. 
Στη μελέτη (προμέτρηση - τιμολόγιο - προϋπολογισμός) προβλέπονται οι σχετικές εργασίες που 
αφορούν διάνοιξη προσωρινής εργοταξιακής οδού, αποκατάσταση περιφράξεων, λιθοδομών κλπ. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μετά την αποπεράτωση των εργασιών να παραδώσει τις ιδιοκτησίες ως 
προϋφίσταντο. Η διέλευση των αγωγών μέσα από τις ιδιοκτησίες διέπεται από  τις σχετικές διατάξεις 
του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων). 
 
Επισημαίνεται ότι, η διαχείριση των Αποβλήτων Εσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(Α.Ε.Κ.Κ.) θα γίνεται και θα αποζημιώνεται ως ορίζεται στο άρθρο 1.16.1.(1) της Σ.Υ. του έργου.  
 
4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Οι εκσκαφές ως προς το χώρο εκτέλεσης των διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με βάση την ΕΤΕΠ 
08-01-03-01 παρ. 3.1.3 

α) Εκτός κατοικημένων περιοχών, (συμπεριλαμβάνονται και οι εκσκαφές που εκτελούνται 
εντός του εύρους κατάληψης οδών χωρίς ιδιαίτερη διερχόμενη κυκλοφορία)  

β) Εντός κατοικημένων περιοχών και στο εύρος κατάληψης οδικών αξόνων υπό κυκλοφορία. 
 
Στο παρόν έργο στη κατηγορία (α) (εκτός κατοικημένων περιοχών) περιλαμβάνονται τα τμήματα: 
Αγωγοί ελεύθερης ροής 
Αγωγός μεταφοράς Α.Μ  - Τμήμα ΦΑ(Π,Βρ) έως Σ435  
  Χαράσσεται σε ιδιοκτησίες 

- Τμήμα Σ5011.3 έως αβ(Σ31)  
Χαράσσεται σε χωματόδρομο χωρίς ιδιαίτερη διερχόμενη 
κυκλοφορία και σε ιδιοκτησίες 

 
Καταθλιπτικός αγωγός  Στο συνολικό του μήκος χαράσσεται σε χωματόδρομο χωρίς 

ιδιαίτερη διερχόμενη κυκλοφορία. 
  
Αγωγός Ύδρευσης προς Ε.Ε.Λ  Στο συνολικό του μήκος χαράσσεται σε χωματόδρομο χωρίς 

ιδιαίτερη διερχόμενη κυκλοφορία. 
 
και αποζημιώνονται με τα άρθρα 2.1 και 2.2 του τιμολογίου της μελέτης. 
 
Τα λοιπά τμήματα του έργου περιλαμβάνοντα στην κατηγορία (β) (εντός κατοικημένων περιοχών) 
και αποζημιώνονται με τα άρθρα 3.1 και 3.2 του τιμολογίου της μελέτης. 
 
Η προσαύξηση εκσκαφών λόγω συνθηκών στενότητας χώρου θα λαμβάνεται μόνο όταν 
υποχρεωτικά οι εργασίες εκσκαφών πρέπει 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 
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πλάτους ως 1,50 m αποκλειόμενης της υποβοήθησης από μεγαλύτερου μεγέθους μηχανικό 
εξοπλισμό.  
 
Τα πλάτη των ορυγμάτων και οι απαιτούμενες αντιστηρίξεις θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ και τα σχέδια των τυπικών διατομών της μελέτης του έργου. 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 πάνω από τη ζώνη αγωγού, προβλέπεται να γίνει: 

 Με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σε τμήματα του έργου όπου δεν απαιτείται αποκατάσταση 
οδοστρώματος (π.χ χάραξη αγωγού σε ιδιοκτησίες) και σε χωματόδρομους έως τη ζώνη 
οδοστρωσίας ως ορίζεται στις τυπικές διατομές.   

 Με θραυστό υλικό λατομείου, σε τμήματα του έργου εντός οικισμού και σε τμήματα εκτός 
οικισμού όπου απαιτείται αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, και μόνο στην περίπτωση 
που τα προϊόντα εκσκαφής είναι ακατάλληλα για την επίχωση των παραπάνω τμημάτων. 

 
Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του υλικού επανεπίχωσης γίνεται με την σύμφωνη γνώμη της 
επιβέπουσας 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.  
 
Επισημαίνεται ότι, η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από 
σκυρόδεμα κατά το στάδιο των εκσκαφών, θα γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η 
σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας των άρθρων Α.Τ. 3.1 και 3.2 του τιμολογίου.  
Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί η εκ νέου τομή κατά το στάδιο αποκατάστασης οδοστρωμάτων, 
αυτή θα αποζημιωθεί με το άρθρο  Α.Τ 8.0 του τιμολογίου. 

Τόσο οι αγωγοί, όσο και τα φρεάτια επισκέψεως του δικτύου αποχέτευσης πρέπει να είναι στεγανά 
και για αυτό προτείνονται ειδικά μέτρα στεγάνωσης. Επισημαίνεται ότι τυχόν αστοχία είναι δυνατόν 
να οδηγήσει μέχρι και αχρήστευση του όλου αποχετευτικού συστήματος, διότι μπορεί να αντλούνται 
στις Ε.Ε.Λ. ποσότητες των υπεδαφίων υδάτων πολλαπλάσιες της παροχής λυμάτων.  

Ως προς το βάθος τοποθετήσεως των δικτύων αποχέτευσης εκλέγεται ελάχιστο βάθος της τάξεως 
των 1,40 m. Ειδικά στους μικρούς εσωτερικούς δρόμους των οικισμών, όπου η κυκλοφορία 
οχημάτων είναι μικρή και αποτελείται από μικρά και ελαφρά οχήματα, το βάθος τοποθέτησης των 
αγωγών μπορεί να είναι μικρότερο, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη και οικονομικότερη η 
εργασία των εκσκαφών των τάφρων στον στενό διαθέσιμο χώρο. Όσον αφορά τους αγωγούς 
ύδρευσης επιλέγεται ελάχιστο βάθος τοποθέτησης αυτών ένα βάθος της τάξης των 0,90 m, με την 
ίδια ως άνω παραδοχή. 
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Οι αγωγοί ακαθάρτων τοποθετούνται κατά κανόνα στην ίδια περίπου στάθμη με τους αγωγούς 
όμβριων, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από τη συνολική χάραξη. Σε περίπτωση που για 
κατασκευαστικούς λόγους επιβάλλεται η τοποθέτηση δικτύων ύδρευσης σε κοινό όρυγμα με το 
δίκτυο αποχέτευσης, θα πρέπει ο αγωγός αποχέτευσης να τοποθετείται βαθύτερα του αγωγού 
ύδρευσης και η μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση να είναι τουλάχιστον 0,30 m. 
 

Τα προς κατασκευή δίκτυα αποχέτευσης με την παρούσα εργολαβία, θα έχουν σε κάποια τμήματα  
ως αποδέκτη υφιστάμενα φρεάτια. Οι συνδέσεις του νέου δικτύου με τα φρεάτια αυτά, θα 
αποζημιώνονται με το άρθρο Α.Τ. 42.0 του τιμολογίου. 

 

Οι αναμονές κατασκευάζονται είτε με Σαμάρι (μικρά βάθη) είτε με Ημιταύ (μεγάλα βάθη), ανάλογα 
με τις επί τόπου ανάγκες. Οι αναμονές τοποθετούνται άμεσα στους συλλεκτήρες για διατομές 
αυτών έως και Φ315. Για μεγαλύτερες διατομές συλλεκτήρων προβλέπεται η παράλληλη 
κατασκευή αγωγών Φ200 επί των οποίων γίνονται οι συνδέσεις και οι οποίοι εκβάλλουν στο 
πλησιέστερο κατάλληλο φρεάτιο.  
 

Για την δυνατότητα αποχέτευσης υπογείων χώρων απαιτείται ένα ορισμένο βάθος τοποθέτησης 
του αγωγού που προκύπτει σημαντικά μεγαλύτερο από το βάθος τοποθέτησης του αγωγού χωρίς 
τα υπόγεια. Στην περιοχή της μελέτης όμως έχουμε πολύ λίγα υπόγεια και απ’ αυτά τα 
περισσότερα δεν διαθέτουν εξοπλισμό που να χρειάζεται αποχέτευση. Για την εξυπηρέτηση όμως 
αυτών των υπογείων χώρων που είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν ή να κατασκευασθούν 
μελλοντικά και προκειμένου να μη βυθίσουμε ολόκληρο το δίκτυο ακαθάρτων σε βάθη 
μεγαλύτερα, πράγμα που σημαίνει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, δίνεται η εξής λύση: 
-   Εάν ευνοούν οι κλίσεις, ο υπόγειος χώρος θα αποχετευτεί με ιδιαίτερο αγωγό ο οποίος θα 

τοποθετηθεί παράλληλα (σε κάτοψη) με τον αγωγό ακαθάρτων αλλά θα έχει ηπιότερη κλίση 
ώστε να το συναντήσει σε κάποια απόσταση προς τα κατάντη (ακόμα και μέχρι το φρεάτιο 
επισκέψεως) όπου θα γίνει η σύνδεση. 

-   Εάν οι κλίσεις είναι πολύ ήπιες τότε αναγκαστικά ο υπόγειος χώρος θα αποχετευτεί με δικό 
του αντλητικό συγκρότημα, αυτόματης λειτουργίας, με το οποίο τα ακάθαρτα νερά θα 
ανυψώνονται μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου και θα χύνονται σε μικρό φρεάτιο, από το 
οποίο θα οδηγούνται στον αγωγό αποχετεύσεως της υπόλοιπης οικοδομής. 

 

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. Όσον 
αφορά τις εκσκαφές, επιχώσεις και αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, ισχύουν τα ίδια με τα 
σκάμματα της αποχέτευσης. 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. Στη συνέχεια γίνεται   
τοποθέτηση νέων υδρομετρητών σε αντικατάσταση  των υφιστάμενων, η προμήθεια και εργασία των 
οποίων θα αποζημιωθούν με το άρθρο Α.Τ. 60.0 του τιμολογίου της μελέτης. Όσοι υδρομετρητές 
κριθούν κατάλληλοι με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας επανατοποθετούνται και η 
εργασία θα αποζημιωθεί με το άρθρο Α.Τ. 59.0 του τιμολογίου της μελέτης. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ολοκληρώσει την αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά και την τοποθέτηση των 
φρεατίων.  
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4.3 ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση των εκσκαφών του δικτύου λόγω πιθανής 
διέλευσης δικτύου τηλεπικοινωνιών ή και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (το πολύ εντός είκοσι ημερών) υποχρεούται 
να ενημερώσει τις διάφορες υπηρεσίες-οργανισμούς (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 ΟΚΩ 
(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 Υπηρεσίες, Οργανισμούς κλπ  για επίσπευση των εργασιών μετατόπισης, 
απομάκρυνσης, υποστήριξης κλπ. των τυχόν δικτύων τους που εμποδίζουν 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 αναμένονται να αντιμετωπισθούν κατά την εκσκαφή και την 
τοποθέτηση των αγωγών των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης από την παρουσία διερχόμενων 
κατά μήκος δικτύων ΟΚΩ, αυτές αποζημιώνονται με το συμβατικό άρθρο Α.Τ.6, υπό τις 
προϋποθέσεις που τίθενται αυστηρά στην περιγραφή του άρθρου αυτού. 
 
4.4 ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 
  
Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων κατασκευάζεται από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, 
εκτός από τον καταθλιπτικό αγωγό, ο οποίος κατασκευάζεται από σωλήνες ΡΕ.  
 
Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κατασκευάζονται από σωλήνες PE.   
  
Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων κατασκευάζεται από τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 
Όλοι οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν θα είναι κατάλληλης αντοχής και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές των συμβατικών τευχών δημοπράτησης 
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4.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Στους αγωγούς υπό πίεση, τοποθετούνται όπου απαιτούνται δικλείδες, εκκενωτές, αεροεξαγωγοί και 
πυροσβεστικοί κρουνοί σε φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 
Για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία των αγωγών προβλέπονται σώματα αγκύρωσης στα 
σημεία των καμπυλών, σε μεγάλες κλίσεις, στα σημεία διακλαδώσεων, αλλαγής διατομής κλπ. Σε 

κάθε απλό ταύ, δικλείδα ή συστολή, οι αγκυρώσεις αυτές θεωρούνται επιβεβλημένες.  
 
4.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 
Στο δίκτυο αποχέτευσης ως αποτυπώνεται στα σχέδια προβλέπονται φρεάτια επισκέψιμα. 
 
Επιλέγονται φρεάτια τριών τύπων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης: 
 

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Α  (D = 1,00 m) για βάθος αγωγού έως 2,00 m και διατομή αγωγού 
έως Φ500  

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Β  (D = 1,20 m) για βάθος αγωγού > 2,00 m και ανεξάρτητου 
βάθους για διατομή αγωγού μεγαλύτερης από Φ500 και έως Φ800.  

 Ορθογωνικά Φρεάτια ή Κυκλικά Φρεάτια (D = 0,60 m) τύπου Γ για βάθος αγωγού έως 1,60 
m και για διατομή αγωγού μικρότερη από Φ400. Τοποθετείται σύμφωνα με την γνώμη της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας όπου για κατασκευαστικούς λόγους είναι δύσκολη η κατασκευή 
του φρεατίου τύπου Α. 

 
Τόσο οι αγωγοί όσο και τα φρεάτια επίσκεψης πρέπει να είναι στεγανά. Για τον λόγο αυτό τα φρεάτια 
θα επαλειφθούν εσωτερικά με κατάλληλο τσιμεντοειδές υλικό και εξωτερικά με υλικό ασφαλτικής 
βάσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Τα φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και όλα θα φέρουν 
καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο. Τα καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης θα είναι κυκλικά (για 
τα φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων & ομβρίων), χωρίς στόμια αερισμού και θα είναι κατηγορίας 
(ομάδας) D400 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Με ειδική γραπτή εντολή της Επίβλεψης, είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθούν καλύμματα της κατηγορίας Ε600. Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται 
ρητά, η χρήση καλυμμάτων μικρότερης κατηγορίας αντοχής από αυτή των D400, εκτός εάν ορίσει 
η Επίβλεψη με ειδική γραπτή εντολή σε δρόμους των οικισμών της μελέτης χωρίς ιδιαίτερη 
κυκλοφορία. Η σήμανση των καλυμμάτων και πλαισίων τους, θα είναι ανάλογη της σήμανσης που 
αναφέρεται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501-08-07-01-04. Τα καλύμματα των φρεατίων ιδιωτικών 
συνδέσεων θα είναι ορθογωνικά ή τετράγωνα χωρίς στόμια αερισμού και θα είναι κατηγορίας 
(ομάδας)  C250 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
 
Τα φρεάτια από σκυρόδεμα κατασκευάζονται επί τόπου, εσωτερικά επιστρώνονται με 
τσιμεντοειδές υλικό και τσιμεντοκονία στις θέσεις των συνδέσμων και εξωτερικά γίνεται ασφαλτική 
επάλειψη. Το σχήμα τους θα είναι ορθογωνικό ή κυκλικό ανάλογα με τις επιτόπιες συνθήκες Τα 
ορθογωνικά φρεάτια θα τοποθετούνται με την επιμήκη πλευρά τους παράλληλα με την διεύθυνση 
του αγωγού. Όλα τα φρεάτια (κυκλικά και ορθογωνικά) θα έχουν τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 
0,20 m οπλισμένα με διπλό (εσωτερικό και εξωτερικό) μεταλλικό οπλισμό.  
 
Οι εσχάρες υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων, όπου απαιτηθεί να τοποθετηθούν, θα είναι 
ορθογωνικές ή/και τετράγωνες και θα πληρούν τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501-08-07-
01-04. 
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4.7 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ – ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Σώματα αγκύρωσης θα κατασκευαστούν σε όλες τις θέσεις των αγωγών, 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. 
 

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. 
 
Προβλέπονται επίσης μικρά τεχνικά έργα διάβασης κάτω από δρόμους ή τάφρους, καθώς και 
εγκιβωτισμοί αγωγών σε σκυρόδεμα, όπου λόγω μηκοτομικής χάραξης αυτοί τοποθετούνται:  

 σε μικρό βάθος (βάθος άνω άντυγας αγωγού <=0,50 m), 

 εκτός ορύγματος σε μικρές υδατογέφυρες, 

 κάτω από κοίτες χειμάρρων . 
 

 

4.8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  
 
Οι εργασίες κατασκευής των δικτύων θα κατασκευασθούν υπό την εποπτεία της τοπικής Εφορείας 
Αρχαιοτήτων. 
 
Με βάση τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «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. 
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
 
Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ως έχει αυτό περιγραφεί παραπάνω είvαι : 
 

Σύνολο εργασιών  2.740.719,73  
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 493.329,55  
Απρόβλεπτα  15% 485.107,39  
Λοιπές απολογιστικές εργασίες 70.000,00  
Πρόβλεψη αναθεώρησης 10.843,33  

Άθροισμα 3.800.000.00  

Φ.Π.Α.  17% 646.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 4.446.000,00 Ευρώ 
 
 
 
 

Μυτιλήνη, Ιούλιος 2017           

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 30/03/2018 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 
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