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Γενικά 

Τν παξόλ έξγν εθηείλεηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Δήκσλ πνπ αλήθνπλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα αξκνδηόηεηαο ηεο 

Υπεξεζίαο Τνκέα Αζήλαο ηεο Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όπσο θαίλνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν ράξηε, όπνπ ζα  

εθηειεζηνύλ εξγαζίεο γηα ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο. 

Η παξνύζα εξγνιαβία πινπνηεί ζποραδικά έξγα ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ηεο εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλώζεο ησλ ζέζεσλ επέκβαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο εθάζηνπ έξγνπ. Η Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ιεραρτεί 

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 αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ 

πειαηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηνπνζέηεζε λέσλ παξνρώλ (απηεπάγγειηεο κεηαθνξέο, πιεξσκέλεο επεθηάζεηο 

αγσγώλ θ.ι.π.) νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ζα απνξξνθήζνπλ πεξί ην 35% ηνπ 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ.  

Επίζεο κέξνο ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο, εθηηκάηαη όηη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, πεξί ην 55% ηνπ 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ζα αθνξά ζε εξγαζίεο ζηνρεπκέλσλ θαη επεηγνπζώλ αληηθαηαζηάζεσλ δηθηύνπ, 

όπνπ απαηηεζεί βειηίσζε απηνύ, θαη νη ελ ιόγσ εξγαζίεο ζα ζπλνδεύνληαη από ηηο απαξαίηεηεο εμπγηάλζεηο 

ησλ παξνρώλ, πξνθεηκέλνπ ην λέν δίθηπν λα είλαη πιήξσο αλαθαηαζθεπαζκέλν θαη ιεηηνπξγηθό. Επηπξόζζεηα 

απαηηνύληαη εμπγηάλζεηο παξνρώλ όπσο π.ρ. ζε πεξηπηώζεηο παξαιεθζέλησλ δεκνηηθώλ δηθηύσλ , 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζεί ε πδξαπιηθή δηάηαμε ησλ παξνρώλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Πεξαηηέξσ, ζα πινπνηεζνύλ ινηπέο εξγαζίεο, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, πνπ αθνξνύλ ζε θαηαζθεπή 

θξεαηίσλ εηδηθώλ παξνρώλ, ππξνζβεζηηθώλ παξνρώλ, ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ – θξνπλώλ 

θ.ι.π.  

Εηδηθόηεξα, ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη: 

 



 

 

α. Τνπνζέηεζε αγσγώλ - δηθιείδσλ θαη δηακόξθσζε ζπλδέζεσλ 

 Τνπνζέηεζε λέσλ αγσγώλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ είηε απαηηεζεί επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ  γηα 

ηελ πινπνίεζε αηηεκάησλ λέσλ παξνρώλ, είηε πξνθύςεη αλάγθε ζπκπιήξσζεο κηθξνύ κήθνπο δηθηύνπ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 Αληηθαηάζηαζε πξνηεηλόκελσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ, θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δ/λζεο Δηθηύνπ 

Ύδξεπζεο, όπνπ εκθαλίδνληαη επαλεηιεκκέλεο δηαξξνέο / ζξαύζεηο θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα απαηηείηαη λα 

πινπνηεζνύλ εληόο ζσγκεκριμένοσ τρονικού διαζηήμαηος, κε ζθνπό ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ 

επεκβάζεσλ γηα ηηο ηνπηθέο επηζθεπέο θαζώο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαπόλσλ θαη ηεο 

όριεζεο ησλ θαηαλαισηώλ.                                                                                                                   

 Τνπνζέηεζε δηθιείδσλ θαη πάζεο θύζεσο εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαζώο θαη πιήξεο δηακόξθσζε  

ζπλδέζεσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ αγσγώλ θαη ηε ζύλδεζή ηνπο κε ην 

πθηζηάκελν δίθηπν. 

 
β. Τνπνζέηεζε λέσλ παξνρώλ 

 Τνπνζέηεζε λέσλ παξνρώλ (νηθηαθώλ) ύδξεπζεο επί ππάξρνληνο δηθηύνπ ή  όπνπ απαηηεζεί ζε 

επέθηαζε πθηζηάκελνπ δηθηύνπ θαη ηνπνζέηεζε εηδηθώλ παξνρώλ (2", 3", 4" θαη 6"), 

ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ θαη θξνπλώλ. 

 Εμπγίαλζε θαη κεηαθνξά - κεηαηόπηζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ. 

 

γ.  Καηαζθεπή θξεαηίσλ 

 Καηαζθεπή θξεαηίσλ κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ή ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ πνπ ζα 

ρνξεγεζνύλ από ηελ ΕΥΔΑΠ,  γηα παξνρέο κεγάισλ δηακέηξσλ θαη γηα ππξνζβεζηηθέο παξνρέο. 

 

δ. Επεκβάζεηο ζε θξεάηηα παξνρώλ θαη δηθιείδσλ 

 Απνθάιπςε θξεαηίνπ, αληηθαηάζηαζε πιαηζίνπ / θαιύκκαηνο θξεαηίνπ, θ.ι.π. 

 

ε. Επαλαθνξέο νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ κεηά από επηζθεπή δηαξξνώλ, πνπ έρνπλ 
πινπνηεζεί είηε από ζπλεξγεία ηεο ΕΥΔΑΠ ΑΕ είηε από ηξίηνπο θαη δελ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ  νη 
εξγαζίεο απηέο από ηελ αληίζηνηρε Εξγνιαβία ησλ δηαξξνώλ (πρ εμάληιεζε νηθνλνκηθνύ 
αληηθεηκέλνπ ηεο αληίζηνηρεο εξγνιαβίαο ησλ δηαξξνώλ, πθηζηάκελε θαθόηερλε απνθαηάζηαζε κε 
επηδηόξζσζε απηήο θαη αληίζηνηρε ρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ ηεο εξγνιαβίαο ησλ δηαξξνώλ θιπ).  

 

Ελαπόθεηηαη πάληα ζηελ θξίζε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο ε δπλαηόηεηα εληνιήο γηα απμνκείσζε ησλ 

ζπλεξγείσλ ηνπ Αλαδόρνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνληαη θαηά πεξίπησζε νη αλάγθεο ηεο Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ρσξίο ν 

Αλάδνρνο λα δηθαηνύηαη πξόζζεηεο απνδεκίσζεο. 

Επηζεκαίλεηαη ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη απαξέγθιηηα νη νξηζκέλεο από ηελ Ε.Σ.Υ. πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ησλ 

δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ εξγαζηώλ.  

Δηεπθξηλίδεηαη όηη όια ηα πιηθά ησλ παξνρώλ θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγσγώλ  

θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ, δηθιείδσλ, θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα εηδηθώλ παξνρώλ  

θ.ι.π., ζα ρνξεγνύληαη από ηελ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.   Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ ινηπώλ πιηθώλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν, όπσο αλαθέξεηαη ζην Τηκνιόγην Μειέηεο. Σε 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.). 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηε ζύληαμε ζρεδίσλ, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, θαζώο θαη ζηελ 

επαιήζεπζε - επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο πνπ έρνπλ δνζεί από ηελ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ζρεηηθό άξζξν ηεο Ε.Σ.Υ. 

 
Σεκεηώλεηαη όηη όιεο νη σο άλσ αλαθεξόκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Τηκνινγίνπ Δεκνπξάηεζεο, 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 Ε.Σ.Υ., πξνθεηκέλνπ λα 
θαιύπηνληαη άξηηα, έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηόζν νη εξγαζίεο πεδίνπ όζν θαη ηα παξαδνηέα από 
ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεύρε. 
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