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«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»  ΕΡΓΟ: 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

Σκάλας Πάτµου  (N3100a)» 

 

6.380.000,00 € 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

11..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΛΛΑΑΒΒΙΙΑΑΣΣ  

1.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων στη Σκάλα Πάτµου και στην περιοχή Μελόϊ, συµπεριλαµβανοµένων των 
αναµονών ιδιωτικών συνδέσεων (1.000 τεµάχια). Στο αντικείµενο προβλέπεται επίσης η 
κατασκευή τεσσάρων νέων αντλιοστασίων ακαθάρτων (ΝΑ1, ΝΑ2, ΝΑ3 και ΝΑ4) µετά των 
καταθλιπτικών τους αγωγών, καθώς και η αναβάθµιση δύο υφιστάµενων αντλιοστασίων 
(ΥΑ1 και ΥΑ2) για τα οποία προβλέπονται επίσης νέοι καταθλιπτικοί αγωγοί.  

Οι αγωγοί βαρύτητας θα είναι κατασκευασµένοι από PVC-U SDR 41 και από πλαστικούς 
σωλήνες διπλού δοµηµένου τοιχώµατος µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια. Το συνολικό µήκος του δικτύου βαρύτητας ανέρχεται σε 17.783,0m 
και αποτελείται από αγωγούς ονοµαστικής διαµέτρου από Φ200 έως Φ500. Τα φρεάτια 
επίσκεψης θα είναι προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα (για το τµήµα του δικτύου που 
κατασκευάζεται από PVC-U SDR 41) και από συνθετικά υλικά (για το τµήµα του δικτύου 
που κατασκευάζεται από πλαστικούς σωλήνες διπλού δοµηµένου τοιχώµατος). 
Προβλέπεται η κατασκευή 565 φρεατίων επίσκεψης. 

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από HDPE-10atm, µε ονοµαστικές 
διαµέτρους από Φ110 έως Φ450 και το συνολικό τους µήκος θα είναι  2.274,0m. 

1.2. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων στη Σκάλα Πάτµου και στο Μελόϊ, καθώς επίσης και η κατασκευή 1.000 
αναµονών ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων. 

Τα υφιστάµενα αντλιοστάσια ακαθάρτων της Σκάλας, ήτοι τα ΥΑ1 και ΥΑ2, διατηρούνται µε 
την αντικατάσταση & αναβάθµιση του Ηλεκτροµηχανολογικού για την αντιµετώπιση των 
αυξηµένων παροχών, καθώς και την αναβάθµιση ή επέκταση των υφιστάµενων έργων 
Πολιτικού Μηχανικού. Το υφιστάµενο αντλιοστάσιο ΥΑ3 στη Νετιά καταργείται και επί του 
αντλιοστασίου αυτού θα κατασκευαστεί νέος οικίσκος για τη στέγαση του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού του νέου αντλιοστασίου ΝΑ4, το οποίο χωροθετείται στην περιοχή της µαρίνας 
τουριστικών σκαφών στη Νετιά. Επίσης προβλέπονται νέα αντλιοστάσια στην περιοχή 
Μελόϊ (ΝΑ1) και στη Νετιά προς την περιοχή του όρµου Μέρικα  (ΝΑ2, ΝΑ3). 

Στον όρµο Μελόι προβλέπεται νέο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο θα 
καταλήγει στο νέο αντλιοστάσιο ΝΑ1, πλησίον της παραλίας του όρµου. Από εκεί τα 
ακάθαρτα θα καταθλίβονται σε φρεάτιο απόδοσης, επί της διαδροµής προς τη Σκάλα, µέσω 
καταθλιπτικού αγωγού Φ140 από πολυαιθυλένιο 10atm, µήκους 370m περίπου. Από το 
φρεάτιο αυτό θα εκκινεί αγωγός βαρύτητας, µέσω του οποίου τα ακάθαρτα θα οδηγούνται 
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στην περιοχή της Νετιάς του οικισµού της Σκάλας, µε τελικό αποδέκτη τα αντλιοστάσιο 
ΝΑ4. Ο συλλεκτήρας αυτός θα παραλαµβάνει επίσης ακάθαρτα από µικρές περιοχές στο 
Βόρειο τµήµα του οικισµού της Σκάλας, καθώς και τα ακάθαρτα από τη µαρίνα τουριστικών 
σκαφών στην περιοχή της Νετιάς. 

Το αντλιοστάσιο ΝΑ4 (υπόγειος θάλαµος εγκατάστασης αντλιών) χωροθετείται  στη νέα 
µαρίνα τουριστικών σκαφών στη Νετιά. Το αντλιοστάσιο ΝΑ4 χωροθετείται σε απόσταση 
200m περίπου Βορειοανατολικά του ως άνω υφιστάµενου αντλιοστασίου ΥΑ3. Ο 
ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του αντλιοστασίου ΝΑ4 θα εγκατασταθεί πάνω από το 
υφιστάµενο αντλιοστάσιο ΥΑ3. Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου ΝΑ4 
θα είναι κατασκευασµένος από HDPE 10atm, θα έχει ονοµαστική διάµετρο Φ250 και το 
µήκος του θα είναι 190m περίπου. Μέσω του αγωγού αυτού τα λύµατα θα καταθλίβονται σε 
φρεάτιο απόδοσης, το οποίο θα παραλαµβάνει επίσης ακάθαρτα από βαρυτικό δίκτυο το 
οποίο αναπτύσσεται στο Βόρειο τµήµα του οικισµού της Σκάλας.  Παράλληλα και µε 
αντίθετη φορά ροής από τον ως άνω καταθλιπτικό αγωγό, προβλέπεται αγωγός βαρύτητας 
(Φ200), ο οποίος καλύπτει το  παραλιακό µέτωπο της περιοχής αυτής και τροφοδοτεί το 
ΝΑ4.  Από το ως άνω φρεάτιο απόδοσης, θα εκκινεί παραλιακός συλλεκτήρας βαρύτητας, 
ονοµαστικής διαµέτρου Φ500, ο οποίος κατά τη διαδροµή του θα συλλέγει τα ακάθαρτα 
από τµήµατα του οικισµού της Σκάλας και εν τέλει θα καταλήγει στο υφιστάµενο 
αντλιοστάσιο ΥΑ2, στην περιοχή του λιµανιού της Σκάλας (θέση Άδωνις). 

Στο αντλιοστάσιο ΥΑ2, θα τροφοδοτούνται επίσης τα ακάθαρτα από το Νοτιοανατολικό 
τµήµα του οικισµού της Σκάλας, τα οποία θα τροφοδοτούνται στο αντλιοστάσιο µέσω 
δεύτερου συλλεκτήρα ονοµαστικής διαµέτρου Φ500. Στο τµήµα αυτό του δικτύου 
ακαθάρτων της Σκάλας, θα οδηγούνται µελλοντικά και τα ακάθαρτα από τον οικισµό του 
Γροίκου. 

Από το αντλιοστάσιο ΥΑ2, τα λύµατα θα µεταφέρονται µε νέο καταθλιπτικό αγωγό, 
απ΄ευθείας στο υφιστάµενο αντλιοστάσιο ΥΑ1 (θέση Χόχλακα), το οποίο αποτελεί και το 
τελικό & κεντρικό αντλιοστάσιο του οικισµού. Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός του ΥΑ2 
θα είναι κατασκευασµένος από HDPE 10atm, θα έχει ονοµαστική διάµετρο Φ315 µε µήκος 
540m περίπου. 

Στο υφιστάµενο κεντρικό αντλιοστάσιο ΥΑ1, καταλήγει το σύνολο των ακαθάρτων, είτε 
µέσω δικτύων βαρύτητας (Νότιο τµήµα της Σκάλας προς τη Χώρα και τµήµα του κέντρου 
του οικισµού), είτε µέσω του αντλιοστασίου ΥΑ2. Ο βαρυτικός συλλεκτήρας τροφοδοσίας 
του αντλιοστασίου ΥΑ1, θα έχει ονοµαστική διάµετρο Φ315. Το σύνολο πλέον των 
ακαθάρτων θα µεταφέρεται σητν Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) που είναι 
κατασκευασµένη στη νοτιοδυτική πλευρά του οικισµού. Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός 
του ΥΑ1 θα είναι κατασκευασµένος από HDPE 10atm, θα έχει ονοµαστική διάµετρο Φ450 
και θα αποδίδει το ακάθαρτα σε υφιστάµενο φρεάτιο επί της διαδροµής προς την ΕΕΛ, το 
οποίο βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο της διαδροµής αυτής. Το µήκος του αγωγού είναι 
830m περίπου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά οικισµό τα µήκη των αγωγών των 
βαρυτικών δικτύων και των καταθλιπτικών αγωγών ανά διάµετρο, καθώς και τα 
απαιτούµενα φρεάτια επίσκεψης: 

  

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΚΑΛΑ  ΜΕΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

Φ200 13.228 1.010 14.238 

Φ250 1.141,50  1,141,50 

Φ315 541  541 

Φ355 223  223 

ΑΓΩΓΟΙ 
∆ΙΚΤΥΟΥ (m) 

Φ400 437,50  437,50 
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Φ500 1.201,50  1.201,50 

ΣΥΝΟΛΟ 16.773,0 1.010,0 17.783,0 

Φ110 344  344 

Φ140  368 368 

Φ250 191  191 

Φ315 540  540 

Φ450 831  831 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΓΟΙ (m)  

ΣΥΝΟΛΟ 1.906,0 368,0 2.274,0 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (τεµ) 535 30 565 

 

Πίνακας 1. Μήκη αγωγών δικτύων βαρύτητας και καταθλιπτικών αγωγών 

Τέλος, προβλέπεται και η κατασκευή 1.000 αναµονών ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων, εκ 
των οποίων οι 300 αποτελούν νέες συνδέσεις σε περιοχές του έργου στις οποίες δεν 
υπάρχει σήµερα δίκτυο ακαθάρτων και οι υπόλοιπες αφορούν ανακατασκευή υφιστάµενων 
συνδέσεων. 

 

1.3. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

1.3.1. Εισαγωγή 

Ως προαναφέρθηκε, προβλέπονται συνολικά έξι (6) αντλιοστάσια ακαθάρτων, ήτοι : 

• Το νέο αντλιοστάσιο ΝΑ1 στο Μελόι. 

• Τα νέα αντλιοστάσιο ΝΑ2, ΝΑ3 και ΝΑ4 στον οικισµό της Σκάλας. 

• Το υφιστάµενο αντλιοστάσιο ΥΑ2 στο λιµάνι της Σκάλας (θέση Άδωνις) 

• Το υφιστάµενο αντλιοστάσιο ΥΑ1 στη Σκάλα (θέση Χόχλακα), το οποίο αποτελεί και 
το τελικό-κεντρικό αντλιοστάσιο του οικισµού, απ΄ όπου τα λύµατα οδηγούνται στην 
ΕΕΛ. 

Για τα αντλιοστάσια ΥΑ1 και ΥΑ2 προβλέπονται εργασίες επέκτασης και αναβάθµισης. Ως 
προαναφέρθηκε, στο σύνολο των έξι (6) αντλιοστασίων θα κατασκευαστούν νέοι 
καταθλιπτικοί αγωγοί µεταφοράς ακαθάρτων. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των 
αντλιοστασίων και των κεντρικών τους καταθλιπτικών αγωγών,  παρουσιάζονται στον 
Πίνακα που ακολουθεί : 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

ΝΑ1 
(ΜΕΛΟΙ) ΝΑ4 ΝΑ2  ΝΑ3 ΥΑ2 (ΛΙΜΑΝΙ) ΥΑ1 

(ΧΟΧΛΑΚΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 

40ETIA 40ETIA 40ETIA 40ETIA 40ETIA 20ETIA 40ETIA 20ETIA 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΛΙΩΝ Ν 2 2 2 2 2 2 3 2 

ΑΡΙΘ. ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ν 1 1 1 1 1 1 2 1 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ  m3/h 43 137 9 20 391 238 253 331 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

m3/h 43 137 9 20 391 238 505 331 
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ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

ΝΑ1 
(ΜΕΛΟΙ) ΝΑ4 ΝΑ2  ΝΑ3 ΥΑ2 (ΛΙΜΑΝΙ) ΥΑ1 

(ΧΟΧΛΑΚΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 

40ETIA 40ETIA 40ETIA 40ETIA 40ETIA 20ETIA 40ETIA 20ETIA 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩ∆AIΤΙΚΟ ΥΨΟΣ m  35,1 3,1 13,6 12,6 1,5 1,5 42,0 42,0 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 
ΑΝΤΛΙΑΣ m  40,7 4,8 14,0 14,4 10,5 4,9 46,2 45,5 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 
ΑΝΤΛΙΑΣ m  41,5 4,8 14,3 15,1 10,7 5,0 47,2 46,4 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  kW 17,00 6,60 2,80 2,10 18,50 6,00 75,00 75,00 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

m  368 191 175 169 540 831 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   HDPE 
10atm 

HDPE 
10atm 

HDPE 
10atm 

HDPE 
10atm HDPE 10atm HDPE 10atm 

ΟΝ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ mm 140 250 110 110 315 450 

ΕΣ. ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ mm 123,4 220,4 96,8 96,8 277,60 396,6 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  m/s 0,99 0,99 0,33 0,76 1,80 1,09 1,14 0,74 

ΟΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Πίνακας 1. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αντλιοστασίων ακαθάρτων & κεντρικών 
καταθλιπτικών αγωγών 

1.3.2.  Αντλιοστάσιο ΥΑ1  

1.3.2.1. Γενικά 

Το υφιστάµενο ΥΑ1 αποτελείται από τον ανεξάρτητο υγρό θάλαµο και από τον ξηρό χώρο 
εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτηµάτων. Ο ξηρός χώρος είναι ηµιυπόγειος και έχει 
διαστάσεις 4,40x6,70m µε ύψος 3,60m περίπου. Ο χώρος στέγασης των αντλιών αυτός 
είναι κλειστός, µε πλάκα οροφής από οπλισµένο σκυρόδεµα, ενώ για την πρόσβαση στον 
χώρο των αντλιών υπάρχουν ανοίγµατα επί της πλάκας οροφής καθώς και ανωδοµή 
επιφάνειας 3,40x2,40m περίπου. Η πρόσβαση στην οροφή, εξωτερικώς του αντλιοστασίου, 
εξασφαλίζεται µε κλίµακα από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Στο αντλιοστάσιο βρίσκονται σήµερα εγκατεστηµένα δύο (2) αντλητικά συγκροτήµατα, 
παροχής 171,6m3/h σε µανοµετρικό 45,85m έκαστο. Οι αντλίες είναι φυγονεκτρικές, 
κατακόρυφου ξηρού τύπου. 

Παραπλεύρως του χώρου εγκατάστασης των αντλιών, υπάρχει υγρός θάλαµος 
αναρρόφησης ο οποίος έχει διαστάσεις 2,70x2,90m και βάθος 4,60m περίπου. Για την 
αύξηση του ενεργού όγκου του υγρού θαλάµου του αντλιοστασίου, έχει κατασκευαστεί 
ανεξάρτητη υπόγεια δεξαµενή, η οποία διασυνδέεται υδραυλικώς µε τον ως άνω 
υφιστάµενο υγρό θάλαµο αναρρόφησης, µέσω αγωγού. 

Στο αντλιοστάσιο ΥΑ1 προβλέπεται ανακατασκευή και αναβάθµιση του οικοδοµικού µέρους 
του, καθώς και πλήρη αντικατάσταση του Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του, λόγω 
ανεπάρκειας αυτού να καλύψει τις αυξηµένες παροχές.  

Η βασική επέµβαση στα οικοδοµικά έργα, είναι η κατασκευή νέου οικίσκου υπεράνω του 
ξηρού χώρου εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτηµάτων, ο οποίος θα στεγάσει το νέο 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, καθώς και τον ηλεκτρολογικό πίνακα του αντλιοστασίου. 
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1.3.2.2. Τεχνική περιγραφή 

Τα λύµατα από το νέο δίκτυο βαρύτητας (αγωγός Φ315) και από το αντλιοστάσιο ΥΑ2 (νέος 
καταθλιπτικός αγωγός Φ315), οδηγούνται στον υπόγειο υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου.  

Από εκεί αναρροφούνται από τα νέα αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων. Στην έξοδο του 
αγωγού βαρύτητας (Φ315) θα εγκατασταθεί εσχαροκάδος, για την συγκράτηση ευµεγεθών 
φερτών στερεών που υπάρχει κίνδυνος να συσσωρευτούν σε νεκρά σηµεία του υγρού 
θαλάµου του αντλιοστασίου. Ο εσχαροκάδος θα ολισθαίνει σε κατάλληλους οδηγούς, 
κατασκευασµένους επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα και θα ανυψώνεται περιστασιακά, µέσω 
φορητού ανυψωτικού µηχανισµού, για τον καθαρισµό του. 

Στο πλαίσιο της αρχικής εργολαβίας, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο (2) νέων 
φυγοκεντρικών αντλητικών συγκροτηµάτων ξηρού τύπου, εκ των οποίων το ένα εφεδρικό, 
παροχής 331m3/h έκαστο, για την κάλυψη των αναγκών της 20ετίας. Για τις ανάγκες της Β΄ 
Φάσης (40ετίας), τα δύο ως άνω αντλητικά συγκροτήµατα θα αντικατασταθούν µε τρία (3) 
νέα αντλητικά συγκροτήµατα παροχής 253m3/h έκαστο. 

Οι αγωγοί αναρρόφησης των αντλιών (DN200) θα φέρουν εν σειρά δικλείδα αποµόνωσης 
τύπου σύρτη και τεµάχιο εξάρµωσης. Οι ανεξάρτητοι καταθλιπτικοί αγωγοί (DN200) θα 
συνδέονται σε κεντρικό συλλέκτη (DN250) ο οποίος στη συνέχεια θα συνδέεται µε τον 
κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου (Φ450 HDPE 10atm). Σε κάθε ανεξάρτητο 
καταθλιπτικό αγωγό θα προβλεφθούν εν σειρά αντεπίστροφο, τεµάχιο εξάρµωσης και 
δικλείδα αποµόνωσης τύπου σύρτη. Επίσης, στο συλλέκτη θα προβλεφθεί δίκτυο 
εκκένωσης προς τον υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου, αποτελούµενο από αγωγό DN50 και 
δικλείδα αποµόνωσης τύπου σύρτη αντίστοιχης ονοµαστικής διαµέτρου. Για να είναι δυνατή 
η εκκένωση του συλλέκτη και των ανεξάρτητων καταθλιπτικών αγωγών, προβλέπεται επί 
του κεντρικού συλλέκτη δικλείδα αποµόνωσης τύπου σύρτη (DN250). 

Για την απρόσκοπτη εγκατάσταση του τρίτου µελλοντικού αντλητικού συγκροτήµατος θα 
υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προβλέψεις (αναµονές) επί των εσωτερικών σωληνώσεων. 

Το σύνολο των αγωγών και των στηριγµάτων τους θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα 
γαλβανισµένο εν θερµώ, µε εξαίρεση τους αγωγούς αναρρόφησης (DN 200) εντός του 
υγρού θαλάµου αναρρόφησης, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 
(AISI 304). 

Στα ανοίγµατα οροφής του υγρού θαλάµου αναρρόφησης θα εγκατασταθούν καλύµµατα 
από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Στα ανοίγµατα οροφής 
του χώρου εγκατάστασης των αντλιών (εντός του οικίσκου) θα εγκατασταθούν εσχαρωτά 
καλύµµατα - γραδελλάδες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Όλα τα καλύµµατα θα είναι 
κατασκευασµένα από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ. Τα καλύµµατα µπακλαβαδωτής 
λαµαρίνας θα κλείνουν ερµητικά.  

Στον υγρό θάλαµο αναρρόφησης θα εγκατασταθεί ένα (1) αναλογικό όργανο µέτρησης 
στάθµης τύπου υπερήχων. Επιπλέον και ως εφεδρεία του κύριου οργάνου θα υπάρχουν 
δύο (2) διακόπτες στάθµης τύπου πλωτήρα. Μέσω του αναλογικού οργάνου µέτρησης και 
της ηµερήσιας διακύµανσης της στάθµης εντός του υγρού θαλάµου, θα είναι δυνατή και η 
εκτίµηση της ηµερήσιας παροχής του αντλιοστασίου. 

Κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα φέρει µετατροπέα συχνότητας (Inverter). Μέσω του 
αναλογικού οργάνου µέτρησης και του Inverter θα αυξάνεται σταδιακά η παροχή του 
αντλιοστασίου µε την αύξηση της στάθµης του υγρού θαλάµου, ώστε να περιορίζεται ο 
αριθµός των εκκινήσεων ανά ώρα των αντλητικών συγκροτηµάτων. Επίσης µέσω του 
inverter θα είναι δυνατή η ρύθµιση της λειτουργίας σε ένα µέγιστο όριο (π.χ. 70%) της 
δυναµικότητας της αντλίας, κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του έργου, όπου αναµένονται 
µειωµένες παροχές, η δε ρύθµιση αυτή θα αυξάνεται σταδιακώς (από τον χειριστή) έως τη 
µέγιστη δυναµικότητα του αντλιοστασίου (100%).Ο υγρός θάλαµος αναρρόφησης θα 
καλύπτεται από σύστηµα απόσµησης, δυναµικότητας 510m3/h. 
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1.3.2.3. Οικοδοµικές εργασίες 

Στο πλαίσιο των οικοδοµικών εργασιών ανακατασκευής και αναβάθµισης του 
αντλιοστασίου ΥΑ1 προβλέπονται : 

• Καθαιρέσεις της µικρής ανωδοµής, υπεράνω της πλάκας οροφής του ξηρού χώρου 
εγκατάστασης των αντλιών και της κλίµακας πρόσβασης από σκυρόδεµα (ΟΙΚ 
22.15.01, ΟΙΚ 22.45). 

• Αποξηλώσεις µεταλλικών κατασκευών, όπως καλύµµατα, εσωτερική κλίµακα 
πρόσβασης στον χώρο των αντλητικών συγκροτηµάτων κ.λπ. (ΟΙΚ 22.56). 

• Κατασκευή νέου κτιρίου υπεράνω του συνόλου της επιφάνειας του ξηρού χώρου 
εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτηµάτων : 

− Το κτίριο θα έχει φέροντα οργανισµό (στύλοι και δοκοί) από µεταλλικούς 
κοιλοδοκούς RHS 100x100x4mm. Επίσης, το Η/Ζ θα εδράζεται σε τρείς 
κοιλοδοκούς RHS 100x100x4mm ώστε να µην επιβαρυνθεί στατικώς η υφιστάµενη 
πλάκα οροφής του ξηρού θαλάµου στέγασης των αντλιών. Στο σύνολο των ως άνω 
µεταλλικών στοιχείων θα εφαρµοστεί αντισκωριακή βαφή (ΟΙΚ. 77.20.01/ ΟΙΚ. 
77.20.05). 

− Οι εξωτερικοί τοίχοι θα διαµορφωθούν µε εξωτερική επένδυση τσιµεντοσανίδας 
πάχους 9mm και εσωτερική επένδυση  γυψοσανίδας πάχους 12,5mm επί 
µεταλλικού σκελετού από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα (ΟΙΚ 50.10). 

− Η επιστέγαση θα γίνει µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
µε πλήρωση πολυουρεθάνης (ΟΙΚ 72.65). 

− Πάνω από την επιστέγαση θα διαµορφωθεί υγροµόνωση, η οποία θα αποτελείται 
από (εν σειρά από κάτω προς τα πάνω) : 

• Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερµώ 
(ΟΙΚ 79.01)  

• Στρώση περλιτοδέµατος ρύσεων µέσου ύψους 7cm (OIK 35.04) 

• Επίστρωση µε απλό ασφαλτόπανο (OIK 79.09) 

• Eπίστρωση τσιµεντοκονιάµατος πάχους 3,0cm, µε ενσωµάτωση ελαφρού 
συρµατοπλέγµατος (ΟΙΚ 73.36.03) 

• Στρώση γαρµιλοδέµατος ύψους 5cm (ΟΙΚ 32.02.01)  

• Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΟΙΚ 79.02) 

− Τα όµβρια από τη στέγη θα αποχετεύονται µε 2 υδρορροές από γαλβανισµένη 
σιδηροσωλήνα 2,5'' και πάχους 3,65mm (ΑΤΗΕ 8036.7). 

− Στην εξωτερική τοιχοποιία της τσιµεντοσανίδας θα τοποθετηθούν συνθετικό πλέγµα 
(ΟΙΚ 49.05)  και στις ακµές του κτιρίου και των ανοιγµάτων παραθύρου και θυρών 
θα τοποθετηθούν γωνιόκρανα προστασίας (ΟΙΚ 61.13). Στη συνέχεια θα εφαρµοστεί 
το επίχρισµα µε τσιµεντοκονίαµα (ΟΙΚ 71.21) και τέλος θα γίνει ο χρωµατισµός (ΟΙΚ 
77.80.02) µε λευκό χρώµα. Σε κάθε περίπτωση το χρώµα θα είναι της έγκρισης της 
Υπηρεσίας.  

− Ο υπόγειος χώρος εγκατάστασης των αντλιών θα χρωµατιστεί (ΟΙΚ. 77.10) µετά 
από κατάλληλη προετοιµασία των τοίχων και της οροφής υπογείου (ΟΙΚ. 77.15). 

− Στη εσωτερική τοιχοποιία από γυψοσανίδα θα γίνει χρωµατισµός (ΟΙΚ. 77.84.01) µε 
χρώµα της έγκρισης της Υπηρεσίας, ενώ η οροφή θα είναι εµφανής (ήτοι χωρίς 
πρόβλεψη ψευδοροφής). 
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− Οι νέες θύρες θα είναι από αλουµίνιο (ΟΙΚ 65.05). Το παράθυρο θα είναι επίσης 
από αλουµίνιο (ΟΙΚ 65.01.01) και θα φέρει διπλό θερµοµονωτικό / ηχοµονωτικό / 
ανακλαστικό υαλοπίνακα συνολικού πάχους 18 mm (ΟΙΚ 76.27.01). Τέλος, στο 
άνοιγµα εξαερισµού του Η/Ζ θα τοποθετηθεί περσιδωτό κούφωµα από αλουµίνιο 
(ΟΙΚ. 65.50.01). Τα κουφώµατα και θύρες από αλουµίνιο, προτείνεται να είναι 
χρώµατος γαλάζιου (RAL 5012), αλλά σε κάθε περίπτωση το χρώµα θα είναι της 
έγκρισης της Υπηρεσίας.  

− Σε ότι αφορά τις µαρµαρικές εργασίες, στο παράθυρο θα προβλεφθεί ποδιά από 
σκληρό µάρµαρο πάχους 2cm (ΟΙΚ 75.31.02) και στις θύρες εισόδου κατώφλια από 
µάρµαρο σκληρό πάχους 2cm και πλάτους 25 cm (OIK 75.01.02). 

• Στον υπόγειο χώρο εγκατάστασης των αντλιών, στον ισόγειο χώρο του νέου οικίσκου 
καθώς και εξωτερικά της πλάκας οροφής του υγρού θαλάµου αναρρόφησης, θα 
κατασκευαστεί βιοµηχανικό δάπεδο µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 
cm (ΟΙΚ 73.91). 

• Στα υφιστάµενα ανοίγµατα πρόσβασης στον ξηρό χώρο εγκατάστασης των 
αντλητικών συγκροτηµάτων (εντός του νέου οικίσκου), θα προβλεφθούν νέα 
εσχαρωτά καλύµατα-δάπεδα (γραδελλάδες). Τα εσχαρωτά δάπεδα θα είναι 
αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή πρεσσαριστά σύµφωνα µε το DIN 24537 ή 
περαστά, κατασκευασµένα από χάλυβα γαλβανισµένα εν θερµώ. Για την πρόσβαση 
το νέο οικίσκο θα προβλεφθεί εξωτερική µεταλλική κλίµακα µε εσχαρωτό δάπεδο 
(πλατφόρµα). Οι ως άνω µεταλλικές κατασκευές θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ. 
Επίσης στα ανοίγµατα της πλάκας οροφής του υγρού θαλάµου αναρρόφησης θα 
προβλεφθούν καλύµµατα από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα µε αντιολισθητική 
επιφάνεια. Για την προµέτρηση (σε kg) των εργασιών αυτών υιοθετούνται 
(αθροιστικά) τα ακόλουθα άρθρα: 

− Υ∆Ρ 11.05.02: Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές µε 
περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία 

− Υ∆Ρ 11.06: Αµµοβολή/µεταλλοβολή χαλύβδινων κατασκευών 

− Υ∆Ρ 11.07.02: Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών. Εφαρµογή  
θερµού γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε πάχος επικάλυψης 75 µm  

− Υ∆Ρ 11.09: Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών 

• Στην κλίµακα πρόσβασης θα προβλεφθεί κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες, 
γαλβανισµένο εν θερµώ (Υ∆Ρ 11.11). 

• Στην οροφή του υπόγειου χώρου εγκατάστασης των αντλιών καθώς και στην οροφή 
του νέου οικίσκου υπεράνω του χώρου αυτού, θα προβλεφθούν δύο (2) µονοράγες 
µε βαρούκλο ανύψωσης δυναµικότητας 1,0tn. 

• Περιµετρικά και εξωτερικά του υπέργειου τµήµατος του υφιστάµενου ξηρού χώρου 
εγκατάστασης των αντλιών και του υγρού θαλάµου αναρρόφησης, θα προβλεφθεί 
λιθεπένδυση (ΟΙΚ 45.01.02). 

Για την σύνδεση των νέων εισερχόµενων και εξερχόµενων αγωγών στο αντλιοστάσιο, 
προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες : 

• Αδιατάρακτη καθαίρεση οπλισµένου σκυροδέµατος (Υ∆Ρ 4.01.02) µε διαστάσεις 
οπής DN+200mm x DN+200mm περίπου, όπου DN η ονοµαστική διάµετρος του 
αγωγού (σε mm). 

• Εφαρµογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού (Υ∆Ρ 10.25) επί της επιφάνειας του 
παλαιού σκυροδέµατος, εντός της οπής. 
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• Τοποθέτηση ξυλοτύπων (ΟΙΚ 38.02) στο σύνολο της µιας πλευράς της οπής και 
κατά τµήµα της άλλης πλευράς, ώστε να είναι δυνατή η µετέπειτα σκυροδέτηση. 

• Σκυροδέτηση µε σκυρόδεµα C20/25 (OIK 32.02.05) για την πλήρωση του διάκενου 
της οπής. 

• Επάλειψη εσωτερικά (προς την πλευρά υγρών ή ξηρών θαλάµων) µε εποξειδικό 
υλικό (ΟΙΚ 79.05), για επιφάνεια DN+600mm x DN+600mm περίπου, όπου DN η 
ονοµαστική διάµετρος του αγωγού (σε mm). 

• Επάλειψη εξωτερικά (προς το έδαφος) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΟΙΚ 79.02) για 
επιφάνεια DN+600mm x DN+600mm περίπου, όπου DN η ονοµαστική διάµετρος του 
αγωγού (σε mm). 

Για την κατάργηση / αποµόνωση των υφιστάµενων εισερχόµενων και εξερχόµενων αγωγών 
στο αντλιοστάσιο, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες : 

• ∆ιεύρυνση οπών - αποξήλωση αγωγών. 

• Εφαρµογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού (Υ∆Ρ 10.25) επί της επιφάνειας του 
παλαιού σκυροδέµατος, εντός της οπής. 

• Τοπθέτηση ξυλοτύπων (ΟΙΚ 38.02) στο σύνολο της µιας πλευράς της οπής και κατά 
τµήµα της άλλης πλευράς, ώστε να είναι δυνατή η µετέπειτα σκυροδέτηση. 

• Σκυροδέτηση µε σκυρόδεµα C20/25 (OIK 32.02.05) για την πλήρωση της οπής. 

• Επάλειψη εσωτερικά (προς την πλευρά υγρών ή ξηρών θαλάµων) µε εποξειδικό 
υλικό (ΟΙΚ 79.05). 

• Επάλειψη εξωτερικά (προς το έδαφος) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΟΙΚ 79.02). 

 

1.3.2.4. Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 

Στο πλαίσιο των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών ανακατασκευής και αναβάθµισης του 
αντλιοστασίου ΥΑ1 προβλέπονται συνοπτικώς: 

• Αποσυνδέσεις και αποξηλώσεις εσωτερικών σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού (πίνακες, καλωδιώσεις κ.λπ.). Αποσύνδεση και µεταφορά σε χώρο της 
επιλογής του εργοδότη των υφιστάµενων αντλητικών συγκροτηµάτων. 

• Εγκατάσταση εσχαροκάδου, µετά συστήµατος ανέλκυσης. Πρόβλεψη φορητού 
ανυψωτικού µηχανισµού για την ανέλκυση του εσχαροκάδου. 

• Εγκατάσταση δύο (2) νέων φυγοκεντρικών αντλητικών συγκροτηµάτων ξηρού τύπου, 
εκ των οποίων το ένα εφεδρικό, παροχής 331m3/h έκαστο, για την κάλυψη των 
αναγκών της 20ετίας.  

• Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) δυναµικότητας 100kVA για την 
κάλυψη των αναγκών της 20ετίας. Το Η/Ζ θα εγκατασταθεί επί του νέου οικίσκου, ο 
οποίος διαµορφώνεται πάνω από τον ξηρό χώρο εγκατάστασης των αντλητικών 
συγκροτηµάτων. 

• Εγκατάσταση συστήµατος απόσµησης, δυναµικότητας 510m3/h. Το σύστηµα θα 
αναρροφά τον αέρα από τον υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου και θα εγκατασταθεί 
εξωτερικά και παράπλευρα του θαλάµου αυτού. Το σύστηµα αποτελείται από 
αεραγωγούς, ανεµιστήρα και φίλτρο απόσµησης τύπου ενεργού άνθρακα και θα 
αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν βιοµηχανικού τύπου. 

• Εσωτερικές σωληνώσεις αναρρόφησης, κατάθλιψης και εκκένωσης, µετά των 
απαιτούµενων υδραυλικών εξαρτηµάτων. 



K:\N3100a\cons\tefhi\5291_ΤΡ.doc                                       18                                      N3100a/5291/B02 

• Εγκατάσταση οργάνων µέτρησης και αυτοµατισµού. 

• Εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατισµού & ελέγχου από αποµακρυσµένο Κέντρο 
Ελέγχου (ΚΕΛ). 

 

Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται κυκλικά για την οµοιόµορφη φθορά τους. Ως 
προαναφέρθηκε σε κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα προβλεφθεί µετατροπέας συχνότητας 
(inverter).  

 

1.3.3. Αντλιοστάσιο ΥΑ2 

1.3.3.1. Γενικά 

Το ΥΑ2 αποτελείται από τον ηµιυπόγειο θάλαµο, διαχωρισµένο σε υγρό θάλαµο 
εγκατάστασης των υποβρύχιων αντλιών και σε ξηρό θάλαµο - βανοστάσιο. Ο θάλαµος έχει 
εξωτερικές διαστάσεις 4,20x2,55m περίπου και το συνολικό βάθος του υγρού θαλάµου είναι 
4,4m περίπου. 

Στο αντλιοστάσιο βρίσκονται σήµερα εγκατεστηµένα δύο υποβρύχια αντλητικά 
συγκροτήµατα, παροχής 150,0 m3/h έκαστο.  

Στο αντλιοστάσιο ΥΑ2 προβλέπεται ανακατασκευή και αναβάθµιση του οικοδοµικού µέρους 
του καθώς και πλήρη αντικατάσταση του Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του, λόγω 
ανεπάρκειας αυτού να καλύψει τις αυξηµένες παροχές.  

Η βασική επέµβαση στα οικοδοµικά έργα, είναι η κατασκευή νέου οικίσκου υπεράνω του 
υφιστάµενου αντλιοστασίου, ο οποίος θα στεγάσει το νέο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, 
καθώς και τον ηλεκτρολογικό πίνακα του αντλιοστασίου.  

Ο υγρός θάλαµος εγκατάστασης των αντλιών θα καλύπτεται από σύστηµα απόσµησης, 
δυναµικότητας 510 m3/h. 

1.3.3.2. Τεχνική περιγραφή 

Τα λύµατα θα εισέρχονται στον υγρό θάλαµο του ΥΑ2 από το νέο δίκτυο ακαθάρτων, µέσω 
δύο αγωγών ονοµαστικής διαµέτρου Φ500 έκαστος.  Στον υγρό θάλαµο και στο πλαίσιο της 
αρχικής εργολαβίας, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο (2) νέων φυγοκεντρικών αντλητικών 
συγκροτηµάτων υποβρύχιου τύπου, εκ των οποίων το ένα εφεδρικό, παροχής 238m3/h 
έκαστο, για την κάλυψη των αναγκών της 20ετίας. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα φέρουν 
κοπτήρες για τον τεµαχισµό των ευµεγεθών στερεών.  

Για τις ανάγκες της Β΄ Φάσης (40ετίας), τα δύο ως άνω αντλητικά συγκροτήµατα θα 
αντικατασταθούν µε δύο (2) νέα αντλητικά συγκροτήµατα παροχής 391m3/h έκαστο. 

Τα λύµατα θα καταθλίβονται µε ανεξάρτητους καταθλιπτικούς αγωγούς (DN200) και θα 
συνδέονται µε το νέο καταθλιπτικός αγωγός µεταφοράς (Φ315 HDPE 10atm), ο οποίος θα 
οδηγεί τα λύµατα απ΄ευθείας στο αντλιοστάσιο ΥΑ1. Κάθε ανεξάρτητος καταθλιπτικός 
αγωγός θα φέρει εν σειρά αντεπίστροφο, τεµάχιο εξάρµωσης και συρταρωτή δικλείδα 
αποµόνωσης αντίστοιχης διαµέτρου. Λόγω ανεπάρκειας χώρου στο υφιστάµενο 
βανοστάσιο, το αντεπίστροφο θα εγκατασταθεί στο κατακόρυφο τµήµα του καταθλιπτικού 
αγωγού της κάθε αντλίας, εντός του υγρού θαλάµου και πάνω από την επιφάνεια υγρών. Η 
δικλείδα αποµόνωσης της κάθε αντλίας θα εγκατασταθεί επί του υφιστάµενου βανοστασίου. 

Όλοι οι αγωγοί και τα στηρίγµατα αυτών εντός του υγρού θαλάµου του αντλιοστασίου θα 
κατασκευαστούν από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304). Οι αγωγοί εντός του βανοστασίου και 
τα στηρίγµατα αυτών, θα κατασκευαστούν από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ. 

Ο υγρός θάλαµος θα είναι κλειστός και θα φέρει στην πλάκα οροφής κατάλληλα ανοίγµατα 
(διεύρυνση υφιστάµενων ανοιγµάτων). Επί του βανοστασίου θα προβλεφθεί στο άνοιγµα 
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οροφής µε εσχαρωτό κάλυµµα - γραδελλάδα ενώ αντίστοιχα στον υγρό θάλαµο θα 
προβλεφθεί κάλυµµα από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, για την αποµάκρυνση των αντλητικών 
συγκροτηµάτων προς συντήρηση και επισκευή. Όλα τα καλύµµατα θα είναι 
κατασκευασµένα από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ. Το κάλυµµα µπακλαβαδωτής 
λαµαρίνας υπεράνω των αντλιών θα κλείνει ερµητικά.  

Για την ανύψωση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα προβλεφθεί ανυψωτικός µηχανισµός 
δυναµικότητας 1,0tn, επί της οροφής του νέου οικίσκου. 

Στον υγρό θάλαµο θα εγκατασταθεί ένα (1) αναλογικό όργανο µέτρησης στάθµης τύπου 
υπερήχων. Επιπλέον και ως εφεδρεία του κύριου οργάνου θα υπάρχουν δύο (2) διακόπτες 
στάθµης τύπου πλωτήρα. Μέσω του αναλογικού οργάνου µέτρησης και της ηµερήσιας 
διακύµανσης της στάθµης εντός του υγρού θαλάµου, θα είναι δυνατή και η εκτίµηση της 
ηµερήσιας παροχής του αντλιοστασίου. 

Κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα φέρει µετατροπέα συχνότητας (Inverter). Μέσω του 
αναλογικού οργάνου µέτρησης και του Inveter θα αυξάνεται σταδιακά η παροχή του 
αντλιοστασίου µε την αύξηση της στάθµης του υγρού θαλάµου, ώστε να περιορίζεται ο 
αριθµός των εκκινήσεων ανά ώρα των αντλητικών συγκροτηµάτων. Επίσης. µέσω του 
inverter θα είναι δυνατή η ρύθµιση της λειτουργίας σε ένα µέγιστο όριο (π.χ. 70%) της 
δυναµικότητας της αντλίας, κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του έργου, όπου αναµένονται 
µειωµένες παροχές, η δε ρύθµιση αυτή θα αυξάνεται σταδιακώς (από τον χειριστή) έως τη 
µέγιστη δυναµικότητα του αντλιοστασίου (100%). 

Ο υγρός θάλαµος εγκατάστασης των υποβρύχιων αντλιών, θα καλύπτεται από σύστηµα 
απόσµησης, δυναµικότητας 510m3/h. 

1.3.3.3. Οικοδοµικές εργασίες 

Στο πλαίσιο των οικοδοµικών εργασιών ανακατασκευής και αναβάθµισης του 
αντλιοστασίου ΥΑ2 προβλέπονται : 

• Καθαίρεση κατασκευής µετρητή ∆ΕΗ (ΟΙΚ 22.15.01). 

• Αποξηλώσεις µεταλλικών κατασκευών, ήτοι των µεταλλικών καλυµµάτων (ΟΙΚ 
22.56). 

• Κατασκευή νέου κτιρίου υπεράνω του συνόλου της επιφάνειας του ξηρού χώρου 
εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτηµάτων : 

− Το κτίριο θα έχει φέροντα οργανισµό (στύλοι και δοκοί) από µεταλλικούς 
κοιλοδοκούς RHS 100x100x4mm. Επίσης, το Η/Ζ θα εδράζεται σε τρείς 
κοιλοδοκούς RHS 100x100x4mm ώστε να µην επιβαρυνθεί στατικώς η υφιστάµενη 
πλάκα οροφής του ξηρού θαλάµου στέγασης των αντλιών. Στο σύνολο των ως άνω 
µεταλλικών στοιχείων θα εφαρµοστεί αντισκωριακή βαφή (ΟΙΚ. 77.20.01/ ΟΙΚ. 
77.20.05). 

− Οι εξωτερικοί τοίχοι θα διαµορφωθούν µε εξωτερική επένδυση τσιµεντοσανίδας 
πάχους 9mm και εσωτερική επένδυση  γυψοσανίδας πάχους 12,5mm επί 
µεταλλικού σκελετού από γαλβανισµένη εν θερµών λαµαρίνα (ΟΙΚ 50.10). 

− Η επιστέγαση θα γίνει µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
µε πλήρωση πολυουρεθάνης (ΟΙΚ 72.65). 

− Πάνω από την επιστέγαση θα διαµορφωθεί υγροµόνωση, αντίστοιχη µε τα 
αναφερόµενα στην παρ. στην παρ. 1.3.2.3 του παρόντος. 

− Τα όµβρια από τη στέγη θα αποχετεύονται µε 2 υδρορροές από γαλβανισµένη 
σιδηροσωλήνα 2,5'' και πάχους 3,65mm (ΑΤΗΕ 8036.7). 

− Στην εξωτερική τοιχοποιία της τσιµεντοσανίδας θα τοποθετηθούν συνθετικό πλέγµα 
(ΟΙΚ 49.05)  και στις ακµές του κτιρίου και των ανοιγµάτων παραθύρου και θυρών 
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θα τοποθετηθούν γωνιόκρανα προστασίας (ΟΙΚ 61.13). Στη συνέχεια θα εφαρµοστεί 
το επίχρισµα µε τσιµεντοκονίαµα (ΟΙΚ 71.21) και τέλος θα γίνει ο χρωµατισµός (ΟΙΚ 
77.80.02) µε λευκό χρώµα. Σε κάθε περίπτωση το χρώµα θα είναι της έγκρισης της 
Υπηρεσίας.  

− Στη εσωτερική τοιχοποιία από γυψοσανίδα θα γίνει χρωµατισµός (ΟΙΚ. 77.84.01), 
ενώ η οροφή θα είναι εµφανής (ήτοι χωρίς πρόβλεψη ψευδοροφής). 

− Η νέα θύρα θα είναι από αλουµίνιο (ΟΙΚ 65.05). Το παράθυρο θα είναι επίσης από 
αλουµίνιο (ΟΙΚ 65.01.01) και θα φέρει διπλό θερµοµονωτικό / ηχοµονωτικό / 
ανακλαστικό υαλοπίνακα συνολικού πάχους 18 mm (ΟΙΚ 76.27.01). Τέλος, στο 
άνοιγµα εξαερισµού του Η/Ζ θα τοποθετηθεί περσιδωτό κούφωµα από αλουµίνιο 
(ΟΙΚ. 65.50.01). Τα κουφώµατα και η θύρα από αλουµίνιο, προτείνεται να είναι 
χρώµατος γαλάζιου (RAL 5012), αλλά σε κάθε περίπτωση το χρώµα θα είναι της 
έγκρισης της Υπηρεσίας.  

− Σε ότι αφορά τις µαρµαρικές εργασίες, στο παράθυρο θα προβλεφθεί ποδιά από 
σκληρό µάρµαρο πάχους 2cm (ΟΙΚ 75.31.02) και στη θύρα εισόδου κατώφλι από 
µάρµαρο σκληρό πάχους 2cm και πλάτους 25 cm (OIK 75.01.02). 

• Στον ισόγειο χώρο του νέου οικίσκου, θα κατασκευαστεί βιοµηχανικό δάπεδο µε 
υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm (ΟΙΚ 73.91). 

• Τα υφιστάµενα ανοίγµατα της πλάκας οροφής θα διευρυνθούν µέσω αδιατάρακτης 
καθαίρεσης οπλισµένου σκυροδέµατος (Υ∆Ρ 4.01.02). Στα νέα διευρυµένα 
ανοίγµατα θα τοποθετηθούν εσχαρωτό κάλυµα - γραδελλάδα επί του ανοίγµατος του 
βανοστασίου και κάλυµµα από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα επί του ανοίγµατος του 
υγρού θαλάµου των αντλιών. Για την πρόσβαση το νέο οικίσκο θα προβλεφθεί 
εξωτερική µεταλλική κλίµακα µε εσχαρωτό δάπεδο (πλατφόρµα). Για τα ως άνω 
ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 1.3.2.3 του παρόντος. 

• Στην κλίµακα πρόσβασης θα προβλεφθεί κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες, 
γαλβανισµένο εν θερµώ (Υ∆Ρ 11.11). 

• Στην οροφή του  νέου οικίσκου υπεράνω του υφιστάµενου θαλάµου του ΥΑ2, θα 
προβλεφθεί µονοράγα µε βαρούλκο δυναµικότητας 1,0tn. 

• Περιµετρικά και εξωτερικά του εµφανούς  υφιστάµενου θαλάµου, θα προβλεφθεί 
λιθεπένδυση (ΟΙΚ 45.01.02). 

Για την σύνδεση των νέων εισερχόµενων και εξερχόµενων αγωγών στο αντλιοστάσιο, 
καθώς και για την κατάργηση / αποµόνωση των υφιστάµενων εισερχόµενων και 
εξερχόµενων αγωγών στο αντλιοστάσιο, ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 1.3.2.3 του 
παρόντος. 

1.3.3.4. Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 

Στο πλαίσιο των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών ανακατασκευής και αναβάθµισης του 
αντλιοστασίου ΥΑ2 προβλέπονται συνοπτικώς: 

• Αποσυνδέσεις και αποξηλώσεις εσωτερικών σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού (πίνακες, καλωδιώσεις κ.λπ.). Αποσύνδεση και µεταφορά σε χώρο της 
επιλογής του εργοδότη των υφιστάµενων αντλητικών συγκροτηµάτων. 

• Εγκατάσταση δύο (2) νέων φυγοκεντρικών αντλητικών συγκροτηµάτων υποβρύχιου 
τύπου, εκ των οποίων το ένα εφεδρικό, παροχής 238m3/h έκαστο, για την κάλυψη 
των αναγκών της 20ετίας.  

• Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) δυναµικότητας 15kVA για την 
κάλυψη των αναγκών της 20ετίας. Το Η/Ζ θα εγκατασταθεί επί του νέου οικίσκου, ο 
οποίος διαµορφώνεται πάνω από τον υπόγειο υφιστάµενο χώρο του αντλιοστασίου. 
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• Εγκατάσταση συστήµατος απόσµησης, δυναµικότητας 510m3/h. Το σύστηµα θα 
αναρροφά τον αέρα από τον υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου και θα εγκατασταθεί 
εξωτερικά και παράπλευρα του θαλάµου αυτού. Το σύστηµα θα είναι παρόµοιου 
τύπου µε αυτό του αντλιοστασίου ΥΑ1. 

• Εσωτερικές σωληνώσεις κατάθλιψης, µετά των απαιτούµενων υδραυλικών 
εξαρτηµάτων. 

• Εγκατάσταση οργάνων µέτρησης και αυτοµατισµού. 

• Εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατισµού & ελέγχου από αποµακρυσµένο Κέντρο 
Ελέγχου (ΚΕΛ). 

 

Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται κυκλικά για την οµοιόµορφη φθορά τους. Ως 
προαναφέρθηκε σε κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα προβλεφθεί µετατροπέας συχνότητας 
(inverter).  

Όλα τα σήµατα θα µεταφέρονται στο ΚΕΛ µέσω ασύρµατης επικοινωνίας. 

 

1.3.4. Αντλιοστάσια ΝΑ1, ΝΑ2, ΝΑ3 και ΝΑ4 προκατασκευασµένου τύπου  

1.3.4.1. Γενικά 

Για τα αντλιοστάσια ΝΑ1, ΝΑ2, ΝΑ3 και ΝΑ4 υιοθετήθηκε η λύση της εφαρµογής 
προκατασκευασµένων και τυποποιηµένων αντλιοστασίων, αφενός λόγω του περιορισµένου 
µεγέθους τους, αφετέρου για την εξασφάλιση της αρτιότητας στην κατασκευή αλλά και της 
ευκολίας στην εγκατάσταση. Τα αντλιοστάσια θα καλύπτουν εξαρχής τις ανάγκες της 
40ετίας. 

Στο πλαίσιο αυτό τα ως άνω αντλιοστάσια θα αποτελέσουν προϊόν προµήθειας 
αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου εξοπλισµού άντλησης λυµάτων.  

Το κάθε αντλιοστάσιο θα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα εξαερισµού, απόσµησης και 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για την περίπτωση διακοπής ρεύµατος της ∆ΕΗ. 

Κάθε αντλιοστάσιο  θα αποτελείται από προκατασκευασµένο υπόγειο θάλαµο 
εγκατάστασης των αντλιών καθώς και τα ακόλουθα έργα εγκατάστασης των 
ηλεκτρολογικών πινάκων και του Η/Ζ : 

- Για το αντλιοστάσιο ΝΑ1 προβλέπεται ηλεκτρολογικός πίνακας τύπου PILLAR. Το 
Η/Ζ εξυπηρέτησης του αντλιοστασίου (25 KVA) θα είναι τροχήλατο, µεταφερόµενο 
και θα βρίσκεται παράπλευρα του αντλιοστασίου. 

- Για τα αντλιοστάσια ΝΑ2 και ΝΑ3 προβλέπεται να κατασκευαστεί από ένα κιόσκι 
διαστάσεων κάτοψης 2,30x1,50m, εντός του οποίου στεγάζονται οι πίνακες και το 
Η/Ζ του κάθε αντλιοστασίου (7,5 kVA). Το κιόσκι κατασκευάζεται από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, ενώ επί της µιας πλευράς του θα φέρει θύρα αλουµίνιου και υπεράνω 
αυτής περσιδωτά ανοίγµατα για το εξαερισµό του εσωτερικού χώρου. 

- Για το αντλιοστάσιο ΝΑ4 προβλέπεται η κατασκευή οικίσκου, υπεράνω του θαλάµου 
του υφιστάµενου αντλιοστασίου ΥΑ3, το οποίο λόγω ανεπάρκειας καταργείται (ως 
αντλιοστάσιο). Στον οικίσκο αυτό θα εγκατασταθεί το Η/Ζ (15 kVA) και ο πίνακας του 
αντλιοστασίου. 

Ο υπόγειος θάλαµος του κάθε αντλιοστασίου θα είναι πλήρως προκατασκευασµένος µε 
προσυναρµολογηµένο τον Η/Μ εξοπλισµό τους. Βάσει του επιλεγόµενου από τον ανάδοχο 
κατασκευής προµηθευτικού οίκου, θα πραγµατοποιηθεί η στατική µελέτη εφαρµογής του 
φέροντος οργανισµού του υπόγειου αντλιοστασίου.  
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Κάθε αντλιοστάσιο, θα περιλαµβάνει δύο αντλητικά συγκροτήµατα (εκ των οποίων το ένα 
εφεδρικό), σύστηµα διαχωρισµού στερεών, καθώς και συστήµατα αερισµού και εξαερισµού 
και απόσµησης. Το φίλτρο απόσµησης θα είναι τύπου ενεργού άνθρακα και θα τοποθετηθεί 
εντός φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 0,70x0,70x1,0(βάθος)m, το οποίο θα φέρει 
εσχαρωτό µεταλλικό κάλυµµα. Το φρεάτιο θα κατασκευαστεί εντός δρόµου και παράπλευρα 
του κάθε αντλιοστασίου.  

Ο αγωγός προσαγωγής των λυµάτων θα συνδέεται µε το αντλιοστάσιο µέσω ειδικού 
συνδέσµου. Επί του αγωγού προσαγωγής θα εγκατασταθεί θυρόφραγµα – δικλείδα 
αποµόνωσης. Το θυρόφραγµα – δικλείδα θα είναι εξωτερικό, θα φέρει χειροστρόφαλο 
χειρισµού και οδοκάλυµµα επί φρεατίου τοποθέτησης, στην πλευρά της προσαγωγής.  

Οι εσωτερικοί καταθλιπτικοί αγωγοί και τα υδραυλικά εξαρτήµατα των αντλιοστασίων θα 
είναι κατασκευασµένα από HDPE.  

Το σύνολο των αντλητικών συγκροτηµάτων των αντλιοστασίων, θα φέρει µετατροπέα 
συχνότητας (Inverter). 

1.3.4.2. Αντλιοστάσιο ΝΑ1 

Το αντλιοστάσιο ΝΑ1 θα κατασκευαστεί στην περιοχή Μελόι. 

Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν δύο (2) αντλητικά συγκροτήµατα εκ των οπίων το ένα 
εφεδρικό, ελάχιστης δυναµικότητας 43,0m3/h έκαστο.  

Ως προαναφέρθηκε, παράπλευρα του αντλιοστασίου θα προβλεφθεί PILLAR για την 
εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα του αντλιοστασίου. Το Η/Ζ θα είναι δυναµικότητας 
25 kVA και θα είναι φορητό και τροχήλατο. 

1.3.4.3. Αντλιοστάσιο ΝΑ2 

Το αντλιοστάσιο ΝΑ2 θα καλύπτει περιοχή του οικισµού στον κόλπο Μέρικα. 

Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν δύο (2) αντλητικά συγκροτήµατα εκ των οπίων το ένα 
εφεδρικό ελάχιστης δυναµικότητας 9,0m3/h έκαστο.  

Παράπλευρα του αντλιοστασίου θα προβλεφθεί κιόσκι για την εγκατάσταση του 
ηλεκτρολογικού πίνακα του αντλιοστασίου και του Η/Ζ, το οποίο θα έχει δυναµικότητα 
7,5kVA. 

1.3.4.4. Αντλιοστάσιο ΝΑ3 

Το αντλιοστάσιο ΝΑ3 θα εγκατασταθεί στην περιοχή του κόλπου Μέρικα. 

Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν δύο (2) αντλητικά συγκροτήµατα εκ των οποίων το ένα 
εφεδρικό ελάχιστης δυναµικότητας 20,0m3/h έκαστο.  

Παράπλευρα του αντλιοστασίου θα προβλεφθεί κιόσκι για την εγκατάσταση του 
ηλεκτρολογικού πίνακα του αντλιοστασίου και του Η/Ζ, το οποίο θα έχει δυναµικότητα 
7,5kVA. 

1.3.4.5. Αντλιοστάσιο ΝΑ4 

Το αντλιοστάσιο ΝΑ4 θα εγκατασταθεί στην περιοχή της νέας µαρίνας της Νετιάς. 

Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν δύο (2) αντλητικά συγκροτήµατα εκ των οπίων το ένα 
εφεδρικό ελάχιστης δυναµικότητας 137,0m3/h έκαστο.  

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός (Πίνακες και Η/Ζ) θα εγκατασταθεί πάνω από το υφιστάµενο 
αντλιοστάσιο ΥΑ3, το οποίο καταργείται. Το Η/Ζ θα είναι δυναµικότητας 15kVA. 

Ο οικίσκος επί του υφιστάµενου αντλιοστασίου ΥΑ3 έχει εξωτερικές διαστάσεις 3,10x5,50m 
περίπου. Για την κατασκευή του νέου οικίσκου προβλέπονται αντίστοιχες οικοδοµικές 
εργασίες, µε αυτές του οικίσκου του ΥΑ2 (παρ. 1.3.3.3, παρόντος). Ειδικότερα σε ότι αφορά 
τις καθαιρέσεις, προβλέπεται καθαίρεση περιµετρικού τοιχίου  (ΟΙΚ 22.15.01) επί της 
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στέψης του υφιστάµενου αντλιοστασίου κατά 20cm ώστε να διαµορφωθεί ενιαία επιφάνεια 
δώµατος, για την κατασκευή του νέου οικίσκου.  

1.4. ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.4.1. Υλικό κατασκευής αγωγών (δίκτυα βαρύτητας - καταθλιπτικοί αγωγοί) - 
φρεάτια επίσκεψης δικτύου βαρύτητας 

Τα υλικά των αγωγών και το είδος των φρεατίων επίσκεψης του παρόντος έργου, είναι τα 
ακόλουθα: 

���� Σε ότι αφορά τα δίκτυα βαρύτητας : 

- Σε περιοχές όπου το δίκτυο θα βρίσκεται σε αρνητικά υψόµετρα (κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας), να χρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες διπλού 
δοµηµένου τοιχώµατος SN4 µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)  
εξωτερική επιφάνεια, καθώς και πλαστικά φρεάτια από συνθετικά υλικά. 

- Στις λοιπές περιοχές, να χρησιµοποιηθούν αγωγοί από PVC-U SDR.41, καθώς 
και προκατασκευασµένα φρεάτια εκ σκυροδέµατος. 

���� Σε ότι αφορά τους καταθλιπτικούς αγωγούς, θα χρησιµοποιηθούν αγωγοί από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πίεσης 10atm. 

1.4.2. Θέση και βάθος τοποθέτησης αγωγών 

Οι  αγωγοί  αποχέτευσης τοποθετούνται συνήθως στους άξονες των οδών. Ο χώρος κάτω 
από τα πεζοδρόµια (όπου υπάρχουν) καταλαµβάνεται κατά κανόνα από αγωγούς άλλων 
οργανισµών κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η. ύδρευση κ.λ.π.). 

Για λόγους προστασίας από τα κινητά φορτία και τον παγετό, όλοι οι αγωγοί τοποθετούνται 
σε σκάµµατα ικανών διαστάσεων εντός του εδάφους και επιχώνονται µε τα προϊόντα 
εκσκαφής, αφού εγκιβωτισθούν µε άµµο. 

Το ελάχιστο βάθος τοποθέτησης των αγωγών ακαθάρτων έχει ληφθεί  κατά κανόνα ίσο µε 
1,50m. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατ’ εξαίρεση λαµβάνεται στο σχεδιασµό του δικτύου 
µικρότερο βάθος και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 1,30m. 

 

1.4.3. Φρεάτια εκκένωσης  - αερεξαγωγών κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών 

Στα χαµηλότερα σηµεία της διαδροµής των κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών των 
αντλιοστασίων  
ΥΑ1 και ΥΑ2, προβλέπεται η κατασκευή διατάξεων εκκένωσης σε επισκέψιµα φρεάτια. Για 
τον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό του ΥΑ1 προβλέπονται δύο διατάξεις εκκένωσης και για 
του ΥΑ2 µία. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται ελεγχόµενα µέσω εύκαµπτου σωλήνα 
συνδεδεµένου στην δικλείδα εκκένωσης απ΄ ευθείας σε βυτιοφόρο όχηµα, ενώ στις 
περιπτώσεις που η πλήρης εκκένωση δεν είναι εφικτή µε τον τρόπο αυτό (π.χ. λόγω 
µεγάλου βάθους του φρεατίου), η εκκένωση θα γίνεται µε την βοήθεια φορητής αντλίας. Για 
το σκοπό αυτό στον πυθµένα του φρεατίου υπάρχει κατάλληλη διαµόρφωση-φρεάτιο για 
την τοποθέτηση της φορητής αντλίας. 

Στα υψηλά σηµεία της διαδροµής των κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών των 
αντλιοστασίων  
ΥΑ1 και ΥΑ2, προβλέπεται η εγκατάσταση συσκευών εισαγωγής – εξαγωγής αέρα 
(αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας), εντός επισκέψιµων φρεατίων. Για τον κεντρικό 
καταθλιπτικό αγωγό του ΥΑ1 προβλέπεται µια διάταξη αεξεγαγωγού, όπως αντίστοιχα 
συµβαίνει και για τον αγωγό του ΥΑ2. Οι αερεξαγωγοί θα είναι κατάλληλοι για εφαρµογή σε 
ανεπεξέργαστα λύµατα και θα έχουν ονοµαστική διάµετρο DN 80. Σε περίπτωση 
υπερπίεσης θα ανοίγει ο αερεξαγωγός, επιτρέποντας την έξοδο του εγκλωβισµένου στο 
δίκτυο αέρα. Σε περίπτωση υποπίεσης, ο αερεξαγωγός θα λειτουργεί κατάλληλα 
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επιτρέποντας την είσοδο αέρα στο δίκτυο.  

Tα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα ποιότητας C20/25 και χάλυβα 
S500, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, θα είναι µεταβλητού βάθους και επισκέψιµα. 

Στους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς των λοιπών αντλιοστασίων, δεν απαιτούνται 
αντίστοιχες διατάξεις εκκένωσης ή/και αερεξαγωγών. 

 

1.4.4. Αντιστηρίξεις  

Το έδαφος στην περιοχή µελέτης είναι γαιώδες, µε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα στις 
παραλιακές περιοχές ή περιοχές µε µικρά απόλυτα υψόµετρα.  

Για τα ορύγµατα των αγωγών των δικτύων, προβλέπεται  αντιστήριξη των παρειών του 
σκάµµατος για βάθη σκάµµατος µεγαλύτερα των 1,75m. Η ως άνω επιλογή, αφενός 
ανταποκρίνεται στις προαναφερόµενες τοπικές συνθήκες του έργου (γαιώδη εδάφη µε 
υψηλό υδροφόρο ορίζοντα), αφετέρου είναι συµβατή µε τις κατευθύνσεις της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
1501-08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". Συγκεκριµένα βάσει της ως 
άνω ΕΤΕΠ (παρ. 5.5.), για βάθη ορυγµάτων µεγαλύτερα του 1,75m επιβάλλεται η 
εφαρµογή κατάλληλης αντιστήριξης των πρανών των ορυγµάτων, ώστε να πληρούνται οι 
κανόνες ασφαλείας για το προσωπικό κατά την κατασκευή. 

Σε ότι αφορά το είδος της αντιστήριξης των ορυγµάτων των δικτύων, προβλέπονται στην 
παρούσα δύο είδη αντιστήριξης, σύµφωνα µε τα ακόλουθα : 

− Αντιστήριξη µε µεταλλικά πετάσµατα.  Βάσει του σχετικού άρθρου των ΝΕΤ - 3.0 
(άρθρο Υ∆Ρ 7.06) η εργασία αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα περιλαµβάνει 
εργασία έµπηξης του πετάσµατος ώστε να υλοποιείται (η αντιστήριξη) µε σταδιακή 
καταβίβαση των πετασµάτων στο προς εκσκαφή όρυγµα και στη συνέχεια σταδιακή 
εξόλκηση του πετάσµατος κατά την επίχωση του ορύγµατος (µετά την τοποθέτηση του 
αγωγού και τον εγκιβωτισµό του). Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η εργασία 
αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα - ως περιγράφεται στο Άρθρο Υ∆Ρ 7.06 -  
εφαρµόζεται µόνο σε γαιώδη εδάφη (όπου είναι δυνατή η διαδικασία της έµπηξης του 
πετάσµατος) και µάλιστα σε περιπτώσεις ασταθούς εδάφους, όπου δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί άλλου είδους και µικρότερης δαπάνης αντιστήριξη (π.χ. ξυλοζεύγµατα). Στο 
πλαίσιο αυτό, στην παρούσα µελέτη έχουν προβλεφθεί εργασίες αντιστήριξης µε 
µεταλλικά πετάσµατα για βάθη ορυγµάτων > 1,75m και για το ποσοστό που αντιστοιχεί 
στον χαρακτηρισµό των γαιωδών - ηµιβραχωδών. 

− Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα. Έχουν προβλεφθεί εργασίες αντιστήριξης µε 
ξυλοζεύγµατα στις περιπτώσεις ορυγµάτων µε βάθος > 1,75m όπου όµως δεν είναι 
δυνατή η εφαρµογή αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα, σύµφωνα µε τα όσα 
προαναφέρθηκαν. 

Σε ότι αφορά τoυς υπόγειους θαλάµους των προκατασκευασµένων αντλιοστασίων 
ακαθάρτων, λόγω της περιορισµένης κάτοψής τους, δεν προβλέπεται ειδικού τύπου 
αντιστήριξη (π..χ µόνιµη αντιστήριξη) και πραγµατοποιείται επίσης πρόβλεψη προσωρινής 
αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα τύπου krings. 

1.4.5. Αντλήσεις 

Μεγάλο τµήµα του δικτύου ακαθάρτων είναι παραλιακό ή/και αναπτύσσεται σε µικρά 
απόλυτα υψόµετρα, ως εκ τούτου θα υπάρχει υψηλός υδροφόρος ορίζοντας λόγω της 
θάλασσας. 

Για τις αντλήσεις επί των ορυγµάτων των αγωγών των δικτύων,  επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα : 

− Σε ένα γραµµικό έργο µεγάλης κλίµακας, όπως ένα δίκτυο ακαθάρτων, υπάρχει 
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πρακτικώς αδυναµία γεωτεχνικής διερεύνησης σε µεγάλο τµήµα της όδευσης των 
αγωγών, και ως εκ τούτου ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός των αντλήσεων 
βασίζεται σε στοιχεία από εντοπισµένες περιοχές του έργου, καθώς και στην εµπειρία 
και γνώση των τοπικών συνθηκών από άλλα έργα. Με τα ισχύοντα όµως σήµερα 
ΝΕΤ - 3.0, σε συγκεκριµένα άρθρα εκσκαφών όπως στα άρθρα Υ∆Ρ 3.10.xx 
(Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες) και Υ∆Ρ 
3.11.xx (Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες), η χρήση 
αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως και την τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και οι 
απαιτούµενες αντλήσεις.   

− Στην παρούσα µελέτη, για τις εκσκαφές των ορυγµάτων των αγωγών υιοθετούνται τα 
άρθρα Υ∆Ρ 3.10.xx και και Υ∆Ρ 3.11.xx, ως εκ τούτου δεν προβλέπονται στην 
προµέτρηση εργασίες αντλήσεων για την κατασκευή των δικτύων των αγωγών. 

Σε ότι αφορά τις εκσκαφές  για την κατασκευή των προκατασκευασµένων 
αντλιοστασίων,  υιοθετούνται τα άρθρα Υ∆Ρ 3.17. σε και Υ∆Ρ 3.18. των ΝΕΤ - 3.0, περί 
"Εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων".  Στα ως άνω άρθρα περιλαµβάνονται οι αντλήσεις 
εφόσον η στάθµη ηρεµίας των υδάτων είναι έως 30cm πάνω από την στάθµη του πυθµένα 
του ορύγµατος. Στο πλαίσιο αυτό και λαµβάνοντα υπόψη ότι αναµένεται υψηλή στάθµη 
υπόγειων υδάτων στα νέα αντλιοστάσια (ΝΑ1 έως ΝΑ4),  προβλέπονται πρόσθετες 
αντλήσεις για την κατασκευή των αντλιοστασίων αυτών. Επισηµαίνεται ότι η επιλογή των 
προκατασκευασµένων υπόγειων αντλιοστασίων που υιοθετήθηκε στη µελέτη, επιτρέπει την 
ταχεία τοποθέτηση και σύνδεση του  αντλιοστασίου, χωρίς την απαίτηση σκυροδετήσεων οι 
οποίες επιβάλλουν να µείνει ανοιχτό το όρυγµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Στο πλαίσιο 
αυτό ο χρόνος για την τοποθέτηση και σύνδεση του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου  
στο ανοιχτό όρυγµα εκτιµάται σε 2-3 ηµέρες, ως εκ τούτου οι προβλεπόµενες αντλήσεις 
είναι περιορισµένες. 

1.4.6. Σώµατα αγκύρωσης 

Στο δίκτυο των καταθλιπτικών αγωγών και στα σηµεία αλλαγής διεύθυνσης ή κλίσης, 
διακλαδώσεων, κ.λπ. αναπτύσσονται δυνάµεις εκτροπής, λόγω της µεταβολής της ορµής 
όταν το λύµα κινείται ή λόγω της πίεσης σε στατική λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν 
προβλεφθεί στις θέσεις αυτές σώµατα αγκύρωσης από σκυρόδεµα.  

1.4.7 Αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωµάτων 

Όπου απαιτηθεί, σύµφωνα µε την µελέτη, το τιµολόγιο  και τις τεχνικές προδιαγραφές, θα 
αποκατασταθούν τα ασφαλτικά οδοστρώµατα. 

22..  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΑΑ  ΟΟ..ΚΚ..ΩΩ..  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για τις 
θέσεις των τροφοδοτικών γραµµών των δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές κατασκευής του 
έργου, ακόµη και αυτών που επισηµαίνονται στις µελέτες,  προκειµένου να φροντίσει για 
την µετατόπιση ή την προστασία τους και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
κατασκευή.  

33..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΕΕΣΣ  

Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθεται η µελέτη που αναφέρονται παρακάτω: 

 

A/A Ονοµασία Μελέτης 

1 Οριστική Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Σκάλας Πάτµου 

 

Η  παραπάνω µελέτη θα παραδοθεί στον Ανάδοχο.  
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Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή 
τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ.  

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 
ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά 
µε ASCII files. 

 

44..  ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΟΟΤΤΡΡΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δηµόσιες εκτάσεις και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.  

 

55..  ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  

Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική 
εντολή της ΕΟΑΕ, θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του Προϋπολογισµού Μελέτης, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 3669/2008. 

 

66..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ    

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει συνταχθεί η παρακάτω Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων : 

 

Α/Α Ονοµασία Μελέτης Έγκριση 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αιγαίου/ΑΠ98/15-2-2013 

 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην παραπάνω Απόφαση 
κατά την κατασκευή των έργων η οποία όµως δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες άδειες και 
εγκρίσεις συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στην παραπάνω Απόφαση πριν 
από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει γραπτή συνεννόηση µε 
εκπρόσωπο της Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων προκειµένου να παρίστανται εφόσον είναι 
επιθυµητό.  

 Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση των επί 
µέρους δράσεων. 

Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύει τα 
τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στα εργοτάξια σ΄ όλη την διάρκεια 
κατασκευής των έργων. 

 

77..  ΧΧΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ    

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί 
συµβατικό έγγραφο 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Θωµάς Νεράντζης  

Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Ιωάννης Βολιώτης 

∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής & 

Υπόλοιπης Χώρας  

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ  

 

 

 

 

 

 

 

Πετρούλα Μεντίζη 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων 

 Έργων -Προµηθειών 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ αριθµ 816/6/20.02.2014  

Απόφαση του ∆.Σ. της  ΕΟΑΕ 

 

 

 

 

Ιωάννης Βολιώτης 

∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής & 

Υπόλοιπης Χώρας  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
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