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ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

 

Γενικά 

Σν παξόλ έξγν εθηείλεηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ πνπ αλήθνπλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα αξκνδηόηεηαο ηεο 

Τπεξεζίαο Σνκέα Αζήλαο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., όπσο θαίλνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν ράξηε, όπνπ ζα εθηειεζηνύλ 

εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή δηαξξνώλ ζε αγσγνύο, δηθιείδεο, εξγαζίεο ζε θξεάηηα παξνρώλ θαζώο θαη 

επαλαθνξέο νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ. 

Ζ παξνύζα εξγνιαβία πινπνηεί ζποπαδικά έξγα ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ηεο εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλώζεο ησλ ζέζεσλ επέκβαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο εθάζηνπ έξγνπ. Ζ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία 

ιεπαπσεί ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ θαη θαζνξίδεη ηε ζέζε, ην ρξόλν θαη ην είδνο ησλ πξνο εθηέιεζε 

επεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο έξγνπ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε παξνύζα εξγνιαβία πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηελ επαλαθνξά 

νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη, ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά, ζα απνξξνθήζνπλ 

πεξί ην  50% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο, κέξνο ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο εθηηκάηαη όηη, ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά, πεξί ην 50% ηνπ 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ζα αθνξά ζε εξγαζίεο ζε θξεάηηα παξνρώλ (ηνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε 

θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο, επηζθεπή θξεαηίνπ ύδξεπζεο, εληνπηζκόο θαη απνθάιπςε θξεαηίσλ παξνρώλ 

θιπ), ζε εξγαζίεο ζηηο δηθιείδεο ηνπ δηθηύνπ (επηζθεπή δηθιείδαο κε αληηθαηάζηαζε κπνπδνληώλ, 

αληηθαηάζηαζε πιαηζίνπ θαη θαιύκκαηνο θξεαηίνπ δηθιείδαο, δηόξζσζε ζέζεο θεθιηκέλνπ ζσιήλα 

ρεηξηζηεξίνπ δηθιείδαο θ.ιπ.), ζε εξγαζίεο ζε ππξνζβεζηηθνύο θξνπλνύο θαη ζε εξγαζίεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε δηαξξνώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, όπσο θαη αλαιπηηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ Δ..Τ., ν Αλάδνρνο ιακβάλεη ζρεηηθέο εληνιέο 

εξγαζηώλ επηζθεπήο δηαξξνώλ ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο (fax), ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ έξγνπ θαη 

ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ πιήξε επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο πδξνδόηεζεο ηεο πεξηνρήο εληόο 

δώδεθα (12) σξώλ από ηελ ώξα εληνιήο. Ζ εθηέιεζε εληνιώλ ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο από ηνλ 

Αλάδνρν ηνπ έξγνπ είλαη απόιπηα δεζκεπηηθή, ιόγσ ηεο θξηζηκόηεηαο ηνπ έξγνπ. 
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Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη απαξέγθιηηα νη νξηζκέλεο από ηελ Δ..Τ. πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ησλ 

δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ εξγαζηώλ. 

 

Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Απνθαηάζηαζε δηαξξνώλ ζε αγσγνύο 

 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνύ νπνηνπδήπνηε πιηθνύ εθηόο PE κε αλνμείδσην καλζόλ από ράιπβα 

θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθώλ έξγσλ 

 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο αγσγνύ πνιπαηζπιελίνπ κε ρξήζε εηδηθνύ ηεκαρίνπ πνιπαηζπιελίνπ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθώλ έξγσλ 

 Απνθαηάζηαζε εθηεηακέλεο δηαξξνήο ζε αγσγό, κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο πθηζηάκελνπ αγσγνύ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθώλ έξγσλ 

 

β. Απνθαηάζηαζε δηαξξνώλ ζε δηθιείδεο, αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελεο δηθιείδαο, ή ηνπνζέηεζε λέαο 

δηθιείδαο    

 

γ. Δξγαζίεο ζε θξεάηηα παξνρώλ ύδξεπζεο 

 Σνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο 

 Σνπνζέηεζε θαιύκκαηνο θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο 

 Δπηζθεπή θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο 

 Απνμήισζε θξεαηίνπ πδξνπαξνρήο 

 Δληνπηζκόο θαη απνθάιπςε θξεαηίσλ παξνρώλ θαη δεκηνπξγία ζθίηζνπ παξνρήο 

 Θαηάξγεζε (απνκόλσζε) πδξνπαξνρήο  

 Αλύςσζε πθηζηάκελεο παξνρήο ύδξεπζεο από ραιθνζσιήλα θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθώλ έξγσλ 

 Αληηθαηάζηαζε παιαηνύ πδξνκεηξεηή νπνηνπδήπνηε ηύπνπ κε λέν ηαρπκεηξηθό 

 

δ. Δξγαζίεο ζε δηθιείδεο 

 Δπηζθεπή δηθιείδαο κε αληηθαηάζηαζε κπνπδνληώλ – ζηππηνζιήπηε 

 Δληνπηζκόο, απνθάιπςε θξεαηίνπ δηθιείδαο (βαλνθξεαηίνπ) 

 Γηόξζσζε ζέζεο θεθιηκέλνπ ζσιήλα ρεηξηζηεξίνπ 

 

ε. Δπαλαθνξέο νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ κεηά από επηζθεπή δηαξξνώλ 

 

ζη.  Δξγαζίεο ζε ππξνζβεζηηθνύο θξνπλνύο 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη όια ηα πιηθά ησλ παξνρώλ, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ 

ηεκαρίσλ, θαιπκκάησλ θξεαηίσλ θ.ι.π., ζα ρνξεγνύληαη από ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ ινηπώλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην Σηκνιόγην Γεκνπξάηεζεο. ε απηά, ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη όια ηα δνκηθά πιηθά (όπσο 

μπιόηππνη, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξόο νπιηζκόο θ.ι.π.) θαη ηα πιηθά επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο (όπσο άκκνο, 

ακκνράιηθν, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, θπβόιηζνη, αζθαιηηθά θ.ι.π.). 
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εκεηώλεηαη όηη όιεο νη σο άλσ αλαθεξόκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

δηακνξθσκέλα κε ζπλεπηπγκέλεο ηηκέο κνλάδνο εξγαζηώλ θαη ηηκνινγνύληαη αλά κέηξν (κκ) ή αλά ηεκάρην 

(ηεκ) πιήξνπο εξγαζίαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο επηκέξνπο εξγαζίεο θαζώο θαη 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Δ..Τ., πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνληαη άξηηα, έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά 

ηόζν νη εξγαζίεο πεδίνπ όζν θαη ηα παξαδνηέα από ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 

ηεύρε.  

 

Αθήνα, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2018 

 

  

Ζ ςνηάξαζα Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΣΡΗΑ ΓΗΘΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ  
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ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. 

(Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ  

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: "Δπιζκεσή διαρροών, θρεαηίων και επαναθορές οδοζηρωμάηων και πεζοδρομίων ζε 

περιοτές αρμοδιόηηηας Σομέα Αθήνας ηης Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ." 
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