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ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ   ΕΡΓΟ: ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΔΡΕΤΗ  

 ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ    ΠΕΡΙΟΥΗ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΤ. 

Λ  Α  Μ  Ι  Α   

ΣΜΗΜΑ  ΣΕΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ   

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 440.000,00 € 

ΑΡ. ΜΕΛ.: 33/2016    ΥΡΗΜ/Η: Ι.Π. 

       ΚΩΔ: 15.25.06 Α/Α (ΠΑΤ) 54/2-1-2017 

 

 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 
 
 

1.  Αντικείμενο Εργολαβίας. 
 
 Ζ εξγνιαβία "Σξνθνδνηηθνί αγσγνί ύδξεπζεο πεξηνρήο Λεηαλνθιαδίνπ" πνπ ζα 
εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Μειέηε αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ πδξαγσγείσλ Γ/Γ 
Λεηαλνθιαδίνπ θαη Γ/Γ Ακνπξίνπ κε δεύηεξν ηξνθνδνηηθό αγσγό από ην δίθηπν ησλ 
Λνπηξώλ Τπάηεο, ώζηε λα αληηκεησπηζζνύλ πξνβιήκαηα απμεκέλσλ απσιεηώλ πίεζεο 
ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ από ην 2015 ηξνθνδνηηθνύ αγσγνύ κέρξη ηελ Δγθαηάζηαζε 
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Λεηαλνθιαδίνπ - Τπάηεο.  
 Δπίζεο αθνξά δηαθιάδσζε ηνπ αγσγνύ απηνύ πξνο ην Γ/Γ Εειεπηνύ, ώζηε λα 
αληηκεησπηζζνύλ ηα ρξόληα πξνβιήκαηα ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ησλ γεσηξήζεσλ απηνύ 
ηνπ Γ/Γ.  
 πγθεθξηκέλα θαηαζθεπάδνληαη :  
1. Νένο αγσγόο ΡΔ Φ160 – 10 ΑΣΜ από ηελ Γεμακελή Λνπηξώλ Τπάηεο έσο ηνλ 
πθηζηάκελν αγσγό ΡΔ Φ125 ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ησλ Λνπηξώλ Τπάηεο.  
2. Νένη αγσγνί ΡΔ Φ160 – 10 ΑΣΜ ζην Αλαηνιηθό έξεηζκα, θαηά ην δπλαηόλ, ηεο νδνύ 
Λεηαλνθιαδίνπ – Λνπηξώλ Τπάηεο, κε δηέιεπζε ηεο Γέθπξαο πεξρεηνύ θαη ζπλδέζεηο 
ηόζν ζηνλ πθηζηάκελν αγσγό ΡΔ Φ160 πξνο Γ/Γ Λεηαλνθιαδίνπ, όζν θαη ζηνλ 
πθηζηάκελν ΡΔ Φ160 πξνο ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Λεηαλνθιαδίνπ - 
Τπάηεο. 
3. Νένο αγσγόο ΡΔ Φ160 – 10 ΑΣΜ από ηνλ πθηζηάκελν ΡΔ Φ160 έμσ από ηελ 
Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Λεηαλνθιαδίνπ - Τπάηεο κε ράξαμε κέζσ 
αγξνηηθώλ νδώλ, θάζεηε δηέιεπζε εληόο ηερληθνύ ηεο εζληθήο νδνύ Λακίαο – Καξπελεζίνπ 
θαη δηαθιαδώζεσλ αθ’ ελόο Αλαηνιηθά, κέζσ αγξνηηθώλ νδώλ, πξνο ην εζσηεξηθό δίθηπν 
ηνπ Γ/Γ Λεηαλνθιαδίνπ, αθ’ εηέξνπ Γπηηθά, κέζσ ηεο αζθαιηνζηξσκέλεο εξγνηαμηαθήο 
νδνύ ηεο ΔΡΓΟΔ ζηελ αξρή θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζσ αγξνηηθώλ νδώλ, έσο ηελ 
πθηζηάκελε Γεώηξεζε ηνπ Γ/Γ Εειεπηνύ.  
4. ηελ ζέζε, όπνπ θαηαιήγεη ν αγσγόο, θαη εκπξόο από ηνλ νηθίζθν ηεο Γεώηξεζεο Γ/Γ 
Εειεπηνύ, θαηαζθεπάδεηαη λέα Γεμακελή – Αληιηνζηάζην, από όπνπ λένο θαηαζιηπηηθόο 
αγσγόο ΡΔ Φ125 – 16 ΑΣΜ ζπλδέεηαη κε ηνλ πθηζηάκελν ηξνθνδνηηθό PVC Φ140 πξνο 
ηελ Γεμακελή Εειεπηνύ από ηελ Γεώηξεζε.  

Ζ ηππηθή δηαηνκή ησλ ζθακκάησλ ησλ αγσγώλ είλαη 1.20m x 0,60m,  
νη αγσγνί εγθηβσηίδνληαη κε άκκν ιαηνκείνπ 0,15m από θάησ θαη 0.30m από πάλσ θαη 
νινθιεξώλεηαη ε επίρσζε ησλ νξπγκάησλ κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 3Α. 
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 Σνπνζεηνύληαη θαηά κήθνο ησλ αγσγώλ δηθιείδεο δηαθνπήο Φ150 – 16 atm, 
δηθιείδεο εθθέλσζεο Φ100 – 10 atm κε αγσγό ΡΔ Φ110 έσο ηνλ πιεζηέζηεξν απνδέθηε 
θαη δηθιείδεο αεξνεμαγσγνί δηπιήο ελέξγεηαο Φ80 εληόο θξεαηίνπ κε ρπηνζηδεξό θάιπκκα.  
 Ζ δηέιεπζε ηεο Γέθπξαο ηνπ πεξρεηνύ ζα γίλεη κε αλάξηεζε ζε κεηαιιηθά 
ζηεξίγκαηα ζηνλ αλαηνιηθό θνξέα απηήο.  
 Οη δηειεύζεηο ησλ ηερληθώλ γίλνληαη κε ραιπβδνζσιήλεο ειηθνεηδνύο ξαθήο, 
αληίζηνηρεο δηακέηξνπ κε ην δίθηπν, πάρνπο 4mm.  
 Ζ ζύλδεζε εληόο ηεο Γεμακελήο Λνπηξώλ Τπάηεο, θαζώο θαη νη ζπλδέζεηο κε ηα 
πθηζηάκελα δίθηπα, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηελ ηηκή ησλ ζσιελώζεσλ.  
 Σν αληιηνζηάζην θαηαζθεπάδεηαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε νξζνγσληθή 
θάηνςε 7.00m x 4.00m θαη απνηειείηαη από ππόγεην ζάιακν λεξνύ 3.50m x 3.50m θαη 
ύςνπο 2,5m θαη ζάιακν αληιηώλ θαη δηθιείδσλ 2.75m x 3,50m θαη ύςνπο 4.00m.  
 Οη αληιίεο πνπ ηνπνζεηνύληαη είλαη νξηδνληίνπ άμνλα παξνρήο 45m

3
/h ζε 

καλνκεηξηθό 105m. Οη απηνκαηηζκνί ησλ αληιηνζηαζίσλ ζπκπιεξώλνληαη θαη εληάζζνληαη 
ζηνπο ήδε πθηζηάκελνπο ηεο Γεώηξεζεο. Σνπνζεηνύληαη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο θαη 
δηαθνπήο Φ100, αγσγνί ππεξρείιηζεο θαη εθθέλσζεο Φ100, ελώ γηα ηε ξύζκηζε ηεο ξνήο 
εηζόδνπ ηνπνζεηείηαη πισηεξνβαιβίδα Φ150.  
 Σέινο ζα γίλεη απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ. 
 
 

2.  Έρεσνες και σσμπληρωματικές εργασίες  
 
 Γηα ηελ κειέηε ησλ αγσγώλ ζε ζηάδην νξηζηηθήο κειέηεο έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 
ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Ζ αθξίβεηα όισλ ησλ ζπγθεληξσζέλησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε ζρεηηθά κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα πξέπεη λα ειεγρζεί κε επί 
ηόπνπ κεηξήζεηο θαη πξέπεη λα γίλνπλ εξεπλεηηθέο ηνκέο από ηνλ αλάδνρν κε ηηο νπνίεο 
ζα εμαθξηβσζεί ε πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο, ώζηε λα πξνγξακκαηηζζνύλ έγθαηξα ε κέζνδνο 
θαηαζθεπήο ή ηα κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη. 
 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πην πάλσ έξεπλαο ζα ζπληαρζεί, όπνπ ρξεηάδεηαη, κειέηε 
εθαξκνγήο από ηνλ αλάδνρν κε δαπάλε ηνπ, ζύκθσλα κε ζρεηηθή εληνιή πνπ ζα δνζεί 
από ηε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 
 
 

3.  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ. 
 
 α) Ο Δξγνιάβνο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξεπλεηηθώλ ηνκώλ θαη εξγαζηώλ όπσο 
αλαθέξεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνύζαο, ζα πξέπεη λα ζπλελλνεζεί 
κε ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο ησλ Οξγαληζκώλ ή Δηαηξεηώλ Κ.Ω. γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
εκπνδίσλ θαηά κήθνο ησλ έξγσλ. 
 β) Δπεηδή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη θαη ζε δξόκνπο κεγάιεο 
θπθινθνξίαο επηβάιιεηαη ε ιήςε απζηεξώλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ πξόιεςε ηπρόλ 
αηπρεκάησλ ηόζν ζηνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη ζηνπο δηεξρόκελνπο από ην ηκήκα ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (π.ρ. θαηάιιεια εκπόδηα γύξσ από ην εξγνηάμην πξνεηδνπνηεηηθά 
ζήκαηα ιεηηνπξγνύληα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θ.ιπ.) ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 
ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ, ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκ. Σάμεσο θαη ηεο 
Δπίβιεςεο. 
 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ έξγσλ (θαη όπνπ είλαη εθηθηό) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ππεξεζία, ζα πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο θπθινθνξίαο κε πιήξε θαη θαηάιιειε 
ζήκαλζε, αλάινγα θαη κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ ηα ειάρηζηα 
δπλαηά πξνβιήκαηα ηόζν ζηα ηδησηηθά όζν θαη ζηα Γεκόζηα Μέζα Μεηαθνξάο. Γηα 
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νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηελ θπθινθνξία ζα ελεκεξώλεηαη πξώηα ην ηκήκα ηξνραίαο 
Λακίαο, ώζηε λα ιακβάλεηαη ε ζρεηηθή άδεηα. 
 Ο αλάδνρνο ππνρξεώλεηαη, ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε, κε ηελ 
απνπεξάησζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ λα απνθαζηζηά, έζησ θαη ηκεκαηηθά, ηα νδνζηξώκαηα, 
ώζηε λα δίλνληαη ζε επαλαθπθινθνξία νη νδνί κε ηελ κηθξόηεξε θαηά ην δπλαηόλ όριεζε 
ησλ δηεξρνκέλσλ.  
 γ) Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηζρύνπλ νη 440 Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο όπσο 
εγθξίζεθαλ κε ηελ κε αξηζκό ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012) 
Απόθαζε ηνπ Αλ. Τπνπξγνύ Αλ.Αλ.Τ.Μ.Γη. Γηα ηελ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ηζρύνπλ ηα 
αλαθεξόκελα ζην Σηκνιόγην ηεο Δξγνιαβίαο. 
 
 

4. Πρόσθετα πληρουοριακά στοιτεία 
 
 Ζ πξνηεξαηόηεηα κε ηελ νπνία ζα εθηειεζζνύλ νη εξγαζίεο ζα δίλεηαη από ηελ 
Τπεξεζία, ζε ζρέζε θαη κε ηελ όριεζε πνπ ζα δεκηνπξγνύλ ηα έξγα, κε θξηηήξην ηελ 
απνθπγή ηαπηόρξνλνπ απνθιεηζκνύ από ηελ θπθινθνξία εθηεηακέλσλ πεξηνρώλ.  
 Δίλαη επίζεο δπλαηόλ λα εθηεινύληαη κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο εξγαζίεο 
ηαπηόρξνλα ζε πεξηζζόηεξεο από κία πεξηνρέο (κε ηνλ πεξηνξηζκό όζσλ αλαθέξζεθαλ 
πξνεγνύκελα), ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε ηνπ αλαδόρνπ γηα ην γεγνλόο 
απηό.  
 
            Λακία 1 - 12 - 2016 
              Ο  ζπληάμαο  
 
 
 
         ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ      Κσλζηαληίλνο Μειησξίηζαο 

   Λακία 1 - 12 - 2016       Πνιηηηθόο  Μεραληθόο  
 Ο  Πξντζηάκελνο  Σ.Τ. 

 
 
  

Γηνλ. Παλαγησηόπνπινο  
 Πνιηηηθόο  Μεραληθόο 

 


