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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ  Α.Ε.                             EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης ∆ήµου 
Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου – 
Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 

 
                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.350.000 Ευρώ 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
1.        ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο αφορά στην κατασκευή συστηµάτων συλλογής και µεταφοράς  λυµάτων έως 
τις θέσεις των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων, οµβρίων όπου το 
υφιστάµενο παλιό δίκτυο είναι παντοροϊκό και καταστρέφεται,  καθώς και στην 
αποκατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων 
του ∆ήµου Ευεργέτουλα Λέσβου: Κεραµειά, Ίππειος, Συκούντα, Ασώµατος, Κάτω 
Τρίτος, Μυχού, Λάµπου Μύλοι και όλων των οικισµών που ανήκουν στα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα αυτά, µε εξαίρεση του µικρού οικισµού των Πηγαδακίων. 
 
Λόγω της θέσης των οικισµών, η περιοχή χωρίζεται σε τέσσερις οµάδες, µε βασικό 
κριτήριο την γεωγραφική και οικιστική ενότητα αυτών. Στην Α Οµάδα ανήκουν τα ∆.∆. 
Κεραµειά, Ίππειος και Συκούντα, στην Β Οµάδα ανήκουν τα ∆.∆ Κάτω Τρίτος, 
Πηγαδάκια, Κουφό Βουνό και Μυχού, στην Γ Οµάδα ανήκει το ∆.∆.  Ασώµατος και 
στη ∆ Οµάδα το ∆.∆. Λάµπου Μύλοι. 
 
Ο οικισµός Πηγαδάκια λήφθηκε υπόψη στον σχεδιασµό του αποχετευτικού 
συστήµατος, µόνο ως προς την µελλοντική παροχή λυµάτων και στην 
διαστασιολόγηση των τµηµάτων των δικτύων που έχουν σχέση µε την µεταφορά της 
παροχής έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων. 
 
Στους οικισµούς του ∆ήµου Ευεργέτουλα 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 λόγων της 
στενότητας των δρόµων των οικισµών και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
αποξηλώνονται οι υφιστάµενοι αγωγοί για να κατασκευάζονται οι νέοι.  Αυτό θα έχει 
ως συνέπεια 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 είναι δυνατή η προσωρινή ύδρευση και αποχέτευση των 
οικιών. 
 
2.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνονται η αποχέτευση ακαθάρτων, η 
αποχέτευση οµβρίων και η αποκατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των 
οικισµών που προαναφέρθηκαν.  
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Η αποχέτευση ακαθάρτων διακρίνεται στα δίκτυα συλλογής και στα δίκτυα 
µεταφοράς λυµάτων. Τα δίκτυα συλλογής περιλαµβάνουν αγωγούς ελεύθερης ροής 
από PVC διατοµών Φ200, Φ250, Φ315 και καταθλιπτικούς από ΡΕ Φ90. Τα δίκτυα 
µεταφοράς λυµάτων περιλαµβάνουν αγωγούς ελεύθερης ροής από PVC διατοµών 
Φ200, Φ250, Φ315, Φ400 και καταθλιπτικούς από ΡΕ Φ90 και Φ140. 
Το συνολικό µήκος των αγωγών ακαθάρτων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
απρόβλεπτων, είναι: Καταθλιπτικοί αγωγοί  6.000 m και αγωγοί ελεύθερης ροής 
21.000 m. 
 
Η αποχέτευση οµβρίων περιλαµβάνει: 
α) σωληνωτούς αγωγούς από σκυρόδεµα διατοµών Φ800, Φ600, Φ400 και από PVC 
Φ400, 
β) ανοικτούς ορθογωνικούς αγωγούς από σκυρόδεµα διαστάσεων  0,40Χ0,60 και  
0,60Χ 0,55, 
γ) πλακοσκεπείς οχετούς 1,00Χ1,50,  1,20Χ1,50,   1,40Χ1,50 και  1,80Χ1,50, 
δ) ανοικτούς ορθογωνικούς αγωγούς µε τοίχους από λιθοδοµή και διαµήκη σενάζ 
από οπλισµένο σκυρόδεµα διατοµών 3,00Χ1,30 και 3,00Χ1,50, 
ε) σωληνωτούς αγωγούς από PVC Φ250 για τη σύνδεση των φρεατίων 
υδροσυλλογής µε το κεντρικό δίκτυο οµβρίων. 
Το συνολικό µήκος των αγωγών αποχέτευσης οµβρίων, συµπεριλαµβανοµένων και 
των απρόβλεπτων, είναι 5.500 m. 
στ) ∆υο Αντλιοστάσια Λυµάτων ΦΑ4 (Θέση Στρατόπεδο) και ΦΑ5 Ασωµάτου πλήρως 
εξοπλισµένα. 
 
Η αποκατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισµών περιλαµβάνει: 
α) αγωγούς από ΡΕ διατοµών Φ63, Φ75, Φ90, Φ110, Φ125, Φ140, Φ160 και 
συνολικού µήκους, συµπεριλαµβανοµένων και των απρόβλεπτων, 18.200 m. 
β) Αντλιοστάσιο µε πιεστικό συγκρότηµα υδροδότησης υψηλής ζώνης Ασώµατου 
πλήρως εξοπλισµένο. 
γ) Αντλιοστάσιο  µε αντλητικό συγκρότηµα από δεξαµενή ∆1 προς νέα δεξαµενή ∆2  
για την ύδρευση του οικισµού Λάµπου Μύλοι πλήρως εξοπλισµένο. 
 
 
3.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τα έργα που πρόκειται να εκτελεσθούν µε την παρούσα εργολαβία, όπως 
αποτυπώνονται στους Χάρτες ΧΥ, ΧΑ, ΧΟ και στα Σχέδια 2Yi, 2Ai, 2Oi της 
εγκεκριµένης Οριστικής µελέτης και του 1ου Ειδικού Προϋπολογισµού αυτής, είναι: 
 
3.1      ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 
3.1.1 Αποχέτευση ακαθάρτων  
 
3.1.1.1 ∆ίκτυα µεταφοράς λυµάτων  
 
Οµάδα Α: ∆.∆. Κεραµειά, Ίππειο και Συκούντα 
 
Αποτελείται από τα εξής επί µέρους τµήµατα (Χάρτης ΧΑ & Σχέδια 2Α.1, 2Α.2, 2Α.3, 
2Α.4): 
 
Α15 – Α8 – ΦΑ2 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Συκούντας 

και  Ιππείου. 
 ∆ιατοµή PVC Φ250 – Φ315. Μήκος L = 1.105 m 
 
ΦΑ2 Φρεάτιο Αντλιοστασίου µε οικίσκο 
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 ∆εν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας 
 
Α8 – Α7 ∆ιπλός καταθλιπτικός αγωγός 
 ∆ιατοµή ΡΕ 2Φ125, Μήκος L = 516 m 
 
Α7 – Α1 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Συκούντας 

– Ιππείου µέσω του αντλητικού συγκροτήµατος ως 
περιγράφηκε παραπάνω και των λυµάτων Κεραµειών. 

 ∆ιατοµή PVC Φ315 – Φ400  Μήκος L = 773 m 
 
ΦΑ1 Φρεάτιο Αντλιοστασίου µε οικίσκο 
 ∆εν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας 
 
ΦΑ1 – ΑΒ ∆ιπλός καταθλιπτικός αγωγός 
 ∆ιατοµή ΡΕ 2Β140, Μήκος L = 1.587 m 
 
Οµάδα Β: ∆.∆. Κάτω Τρίτος, Πηγαδάκια, Κουφό Βουνό και Μυχού 
 
Αποτελείται από τα εξής επί µέρους τµήµατα (Χάρτης ΧΑ, Σχέδια 2Α.5, 2Α.6, 2Α.7, 
2Α.8, 2Α.9): 
 
ΦΑ4 Φρεάτιο αντλιοστασίου µε οικίσκο, πλησίον του φρεατίου 

συγκέντρωσης γ (Κουφό Βουνό) 
 
Β5 – Β4 Καταθλιπτικός αγωγός  
 ∆ιατοµή ΡΕ Φ90,  Μήκος L = 577 m 
 
Β4 – Β3 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Κουφού 

Βουνού. 
 ∆ιατοµή PVC Φ200,  Μήκος L = 180 m 
 
Β3 – Β2 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης και των λυµάτων Μυχούς. 

∆ιατοµή PVC Φ250,  Μήκος L = 60 m 
 
Β2 – Β1 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης και των λυµάτων Κάτω 

Τρίτου.  
∆ιατοµή PVC Φ315 και Φ400 Μήκος L = 1.459 m 

 
ΦΑ3 Φρεάτιο Αντλιοστασίου µε οικίσκο 
 ∆εν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας 
 
ΦΑ3 – ΑΒ ∆ιπλός καταθλιπτικός αγωγός 
 ∆ιατοµή ΡΕ 2Φ140,  Μήκος L = 2.888 m 
 
Β2 – Β2.1 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Κάτω 

Τρίτου.  
∆ιατοµή PVC Φ315,  Μήκος L = 161 m 

 
Β3 – Β 3.1 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Μυχούς. 
 ∆ιατοµή PVC Φ250,  Μήκος L = 706 m 
 
Οµάδα Β: ∆.∆. Ασώµατος 
 
ΕΕΛ-β1 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Ασώµατου. 
 ∆ιατοµή PVC Φ250, Μήκος L = 490 m 
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Οµάδα Γ: ∆.∆. Λάµπου Μύλοι 
 
Α.Μ.(ΕΕΛ – αβγ) Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Λάµπου 

Μύλων. 
 ∆ιατοµή PVC Φ250,  Μήκος L = 279 m 
 
3.1.1.2 ∆ίκτυα συλλογής λυµάτων 
 

- ∆.∆. Κεραµειών 
Μήκος L = 2.190 m, ∆ιατοµές PVC Φ200. 
 

- ∆.∆. Ιππείου 
Μήκος L = 3.015 m,  ∆ιατοµές PVC Φ200, Φ250. 
 

- ∆.∆. Συκούντας 
Μήκος L = 1.603 m, ∆ιατοµές PVC Φ200 και Φ250. 
 

- ∆.∆. Κάτω Τρίτους 
Μήκος L = 3.570 m,  ∆ιατοµές PVC Φ200 και Φ315. 
 

- ∆.∆. Μυχούς 
Μήκος L = 336 m,  ∆ιατοµές PVC Φ200. 
 

- ∆.∆. Ασώµατου 
Αγωγοί ελεύθερης ροής Μήκος L = 2.253 m,  ∆ιατοµές PVC Φ200. 
Καταθλιπτικός αγωγός  Μήκος L = 209 m,  ∆ιατοµή ΡΕ Φ90 
ΦΑ5    Φρεάτιο Αντλιοστασίου µε οικίσκο 
 

- ∆.∆. Λάµπου Μύλων 
Μήκος L = 1.939 m,  ∆ιατοµές PVC Φ200. 
 
Συνολικό µήκος αγωγών ακαθάρτων συµπεριλαµβανοµένων και των 
απρόβλεπτων: 
Καταθλιπτικοί αγωγοί  6.000 m 
Αγωγοί ελεύθερης ροής 21.000 m 

 
3.1.2 ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων υδάτων 
 

- ∆.∆. Κεραµειών 
Μήκος L = 1.690 m, ∆ιατοµές Σ/Σ Φ800, Φ600, Φ400 και PVC Φ400 

ορθογωνική διατοµή 0,40 Χ 0,60. 
 

- ∆.∆. Ιππείου  
Μήκος L = 1.167 m, ∆ιατοµές Σ/Σ Φ600, Φ400 και ορθογωνική 

διατοµή 0,60 Χ 0,55. 
 

- ∆.∆. Συκούντας   
Μήκος L = 567 m, ∆ιατοµές Σ/Σ Φ800 και Πλακοσκεπής οχετός 

1,20 Χ 1,50 και 1,80 Χ 1,50. 
 

- ∆.∆. Κάτω Τρίτους 
Μήκος L = 1.214 m, ∆ιατοµές Σ/Σ Φ400, Φ600 και Πλακοσκεπής 

οχετός 1,00 Χ 1,50. 
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- ∆.∆. Μυχούς 
Μήκος L = 269 m, Ανοιχτή ορθογωνική διατοµή µε τοίχους από 

λιθοδοµή και διαµήκη σενάζ από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Οι διατοµές για τα επί µέρους 
τµήµατα είναι: 

 ∆24 – ∆21    L = 41 m ∆ιατοµή 3,00 Χ 1,30 m 
 ∆16 – ∆0      L = 228 m ∆ιατοµή 3,00 Χ 1,50 m 

 
- ∆.∆. Ασωµάτου 

Μήκος L = 686 m,  ∆ιατοµές Σ/Σ Φ800, Φ600, Φ400 και 
ορθογωνική διατοµή 1,00 Χ 1,50. 
 

- ∆.∆. Λάµπου Μύλων 
Μήκος L = 50 m (συµ-    ∆ιατοµή Σ/Σ Φ400 
περιλαµβάνεται στα απρόβλεπτα) 
 

Για όλους τους οικισµούς έχουν προβλεφθεί σωλήνες PVC Φ250 για τη σύνδεση των 
φρεατίων υδροσυλλογής µε το κεντρικό δίκτυο οµβρίων. 
 
Το συνολικό µήκος αγωγών οµβρίων µαζί µε τα απρόβλεπτα L = 5.500 m. 
 
3.1.3 Αποκατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 
 
Για κατασκευαστικούς λόγους δεν είναι δυνατή η διατήρηση των υφιστάµενων 
δικτύων ύδρευσης και ως εκ τούτου γίνεται αντικατάσταση αυτών. 
Εκτιµάται µήκος αντικατάστασης ανά οικισµό σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 

- ∆.∆. Κεραµειών 
Μήκος L = 3.972 m,  ∆ιατοµές ΡΕ Φ63 και Φ90. 
 

- ∆.∆. Ιππείου 
Μήκος L = 3.080 m,  ∆ιατοµές ΡΕ Φ63, Φ90, Φ110, Φ125 και Φ160. 
 

- ∆.∆. Συκούντας 
Μήκος L = 2.304 m, ∆ιατοµές ΡΕ Φ63, Φ90, Φ125. 
 

- ∆.∆. Κάτω Τρίτους 
Μήκος L = 3.439 m, ∆ιατοµές ΡΕ Φ63, Φ90, Φ110 και Φ140. 
 

- ∆.∆. Μυχούς 
Μήκος L = 396 m,  ∆ιατοµές ΡΕ Φ63. 
 

- ∆.∆. Ασώµατου 
Μήκος L = 2.917 m, ∆ιατοµές ΡΕ Φ63, Φ75, Φ90 και Φ125. 
 

- ∆.∆. Λάµπου Μύλων 
Μήκος L = 1.400 m, ∆ιατοµές ΡΕ Φ63, Φ90 και Φ110. 

 
Το συνολικό µήκος αγωγών ύδρευσης µαζί µε τα απρόβλεπτα L = 18.200 m. 
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3.2      ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΡΓΑ  
 
3.2.1. ∆ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων 
 
3.2.1.1  Η/Μ Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίου λυµάτων ΦΑ4 (Θέση «Στρατόπεδο») 
 
Πλησίον του φρεατίου συγκέντρωσης γ, προβλέπεται η κατασκευή του Αντλιοστασίου 
λυµάτων ΦΑ4 για τη µεταφορά των λυµάτων στο φρεάτιο Β4. 

 
Συγκεκριµένα, προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου, αποτελούµενου από  υγρό 
θάλαµο λυµάτων και  θάλαµο δικλείδων σε επαφή, υπόγειων, των οποίων τα 
καπάκια θα βρίσκονται στη στάθµη φυσικού εδάφους, κατασκευασµένων σύµφωνα 
µε το σχέδιο Α/Σ 1.1 µε τις  κατόψεις και τοµές του υπόψη Αντλιοστασίου. 
 
Ακριβώς πάνω από το θάλαµο δικλείδων προβλέπεται η κατασκευή οικίσκου, 
διαστάσεων όπως φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης – τοµής Α/Σ 1.1, µε 
φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, τοιχοποιία από τούβλα, πλάκα 
επικάλυψης και επικαθήµενη ξύλινη κεραµοσκεπή στέγη, επιχρισµένο και βαµµένο 
εσωτερικά και εξωτερικά, µε µεταλλικά κουφώµατα, µέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί 
ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος πλήρες µε τον πίνακα αυτόµατης µεταγωγής, για 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις αντλίες, σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης της 
κύριας τροφοδοσίας από τη ∆ΕΗ, καθώς και η εγκατάσταση απόσµησης του υγρού 
θαλάµου µε κατάλληλα φίλτρα, δυνατότητας απόσµησης τουλάχιστον 100 m3/h. Τα 
χηµικά των φίλτρων θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 36 µήνες χωρίς 
αντικατάστασή τους. 
 
Στον υγρό θάλαµο λυµάτων, στο θάλαµο δικλείδων και στον οικίσκο, προβλέπεται η 
προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία των παρακάτω: 

1. ∆ύο υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων µε µασητήρα (τύπου 
piranha), παροχής Q=10m3/h και µανοµετρικού ύψους 16,00 ΜΥΣ, µε 
ενσωµατωµένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, ειδική 
πολυκάναλη πτερωτή περιστρεφόµενη εντός, δύο κοπτικά διαµορφωµένων 
επιφανειών του κελύφους, µε το σύστηµα αυτόµατης σύζευξης (Pedestral), µε 
σύστηµα αποκοπής µακρόινων στερεών, τους οδηγούς ανέλκυσης και 
ανάρτησης, τους φλοτεροδιακόπτες στάθµης για την εκκίνηση και στάση των 
αντλιών µέσα σε σωλήνα από PVC DN 200/6atm και όλων των αναγκαίων 
υλικών και µικροϋλικών.  Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν µέσα στον 
υγρό θάλαµο. 

2. Όλων των απαιτούµενων υδραυλικών εξαρτηµάτων µέσα στο θάλαµο 
δικλείδων, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της Οριστικής 
Μελέτης. 

3. Όλων των απαιτούµενων σωληνώσεων και ειδικών εξαρτηµάτων, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, από το στόµιο κατάθλιψης των αντλιών µέχρι 2 m από 
το εξωτερικό µέρος του τοιχίου των αντλιοστασίων σύµφωνα µε την Τεχνική 
Περιγραφή και τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης. 

4. Ενός υποβρύχιου ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα λυµάτων µε διάµετρο 
πτερωτής 200 mm, µε τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος 1,3 KW και τον 
οδηγό στήριξής του από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα (µέσα στον υγρό 
θάλαµο). 

5. Κατασκευή και τοποθέτηση µέσα στον υγρό θάλαµο, στη θέση του αγωγού 
προσαγωγής λυµάτων, ενός εσχαρόκαδου διαστάσεων 0,70Χ0,50Χ1,00 m µε 
τετράγωνα διάκενα διέλευσης στερεών κατά 10 mm µικρότερα από το διάκενο 
διέλευσης στερεών των αντλιών που θα τοποθετηθούν, από ανοξείδωτο 
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χάλυβα AISI 316. Οι µεταλλικές κατασκευές ανάρτησης και ανέλκυσης του 
εσχαρόκαδου θα είναι επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. 

6. Πλήρους ηλεκτρικού πίνακα διανοµής τύπου ερµαρίου, σύµφωνα µε την 
Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης, επίτοιχου, στεγανού, 
πλήρως συναρµολογηµένου και συρµατωµένου µε όλα τα απαιτούµενα 
όργανα. 

7. Πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού οικίσκου και 
θαλάµου δικλείδων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της 
Οριστικής Μελέτης. Σηµειώνεται ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος από τη 
∆ΕΗ θα γίνει µε µέριµνα του Αναδόχου, ο οποίος θα συντάξει το σχετικό 
φάκελο για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου, αλλά τα έξοδα προς τη 
∆ΕΗ βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

8. Προµήθειας και εγκατάστασης στο οικίσκο Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 
«STAND BY» ονοµαστικής ισχύος 15 KVA, τριφασικού εναλλασσοµένου 
ρεύµατος, τάσης 220/400 V, 50 περιόδων, αποτελούµενο από κινητήρα 
DIESEL και εναλλακτήρα, πλήρους, µε δεξαµενή καυσίµων και πίνακα 
αυτόµατης µεταγωγής, µε όλες τις απαιτούµενες διατάξεις και αυτοµατισµούς, 
τις σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων, της βάσης από σκυρόδεµα και τα 
καλώδια σύνδεσης. 

9. Προµήθειας και εγκατάστασης συστήµατος απόσµησης υγρού θαλάµου µε 
κατάλληλα φίλτρα, δυνατότητας ανανέωσης τουλάχιστον 10 φορές/ ώρα του 
αέρα του υγρού θαλάµου λυµάτων, ήτοι δυνατότητα απόσµησης συσκευής 
και φίλτρων τουλάχιστον 100 m3/h. Τα χηµικά των φίλτρων θα έχουν διάρκεια 
ζωής τουλάχιστον 36 µήνες χωρίς αντικατάσταση. Η συσκευή µε τον 
φυγοκεντρικό ανεµιστήρα και τα φίλτρα, θα εγκατασταθεί µέσα στον οικίσκο 
(ανωδοµή). 

 
Για όλα τα παραπάνω προβλέπεται η σύνδεση µε τα δίκτυα (αποχέτευσης, ηλεκτρικό 
δίκτυο κλπ), δοκιµές λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 
ως άνω αντλιοστασίου. 
 
Στην παρούσα προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός συνολικού συστήµατος 
αυτοµατισµών και τηλε-ελέγχου - τηλεχειρισµού για την εύρυθµη λειτουργία και τον εξ 
αποστάσεως έλεγχο των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου λυµάτων που 
περιγράφηκε. 
 
Το σύστηµα αυτοµατισµών, µετρήσεων και τηλε-ελέγχου - τηλεχειρισµού του 
αντλιοστασίου λυµάτων θα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε: 

α. Να παρέχει στο χειριστή της µονάδας από τον κεντρικό σταθµό ελέγχου, ο 
οποίος θα εγκατασταθεί στο κτίριο διοίκησης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων του δήµου Ευεργέτουλα και δια µέσου γραφικού 
περιβάλλοντος, επαρκείς, έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για την 
λειτουργική κατάσταση των αντλιοστασίων λυµάτων του δικτύου 
αποχέτευσης. 

β. Να επιτρέπει την αυτόµατη λειτουργία του ως άνω αντλιοστασίου υπό 
κανονικές συνθήκες. 

γ. Να επιτρέπει στο χειριστή την παρέµβαση στη λειτουργία των αντλιοστασίων 
από τον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (ΚΣΕ), αν αυτός το κρίνει απαραίτητο, οι 
δε παρεµβάσεις του να υλοποιούνται σε πλήρως γραφικό περιβάλλον. 

δ. Να επιτρέπει την αυτόµατη λειτουργία των αντλιοστασίων από τον αντίστοιχο 
Τοπικό Σταθµό Ελέγχου (ΤΣΕ), αν υπάρχει απώλεια σήµατος του κεντρικού 
σταθµού ελέγχου. 

ε. Όλες οι κρίσιµες µετρήσεις λειτουργίας πρέπει να έχουν και τοπική ένδειξη. 
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Το σύστηµα αυτοµατισµού που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να παρέχει µεγάλη 
ασφάλεια για τα διάφορα στοιχεία της εγκατάστασης, λειτουργικότητα, αξιοπιστία και 
πλήρη αυτοµατισµό. 
 
Επίσης το σύστηµα θα πρέπει να είναι επεκτάσιµο αφενός και συµβατό αφετέρου µε 
το σύστηµα αυτοµατισµών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) του 
∆ήµου Ευεργέτουλα. 
 
3.2.1.2   Η/Μ Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίου Λυµάτων ΦΑ5 Ασώµατου  
 
Πλησίον του φρεατίου α του οικισµού του Ασώµατου, κατασκευάζεται το 
Αντλιοστάσιο Λυµάτων ΦΑ5 στο οποίο οδηγείται η παροχή της ΛΕΚΑΝΗΣ Α και από 
εκεί µε καταθλιπτικό αγωγό οδηγούνται στο φρεάτιο β1.2 της ΛΕΚΑΝΗΣ Β. 
 
Συγκεκριµένα, προβλέπεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου λυµάτων, 
αποτελούµενου από υγρό θάλαµο και ενός θαλάµου δικλείδων σε επαφή, υπόγειων, 
των οποίων τα καπάκια θα βρίσκονται στη στάθµη φυσικού εδάφους, σχήµατος και 
διαστάσεων όπως εµφανίζονται στα επισυναπτόµενα σχέδια κατόψεων και τοµών  
Α/Σ 2.1. 
 
Ακριβώς πάνω από το θάλαµο δικλείδων προβλέπεται η κατασκευή οικίσκου, 
διαστάσεων όπως φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης – τοµής Α/Σ 2.1, µε 
φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, τοιχοποιία από τούβλα, πλάκα 
επικάλυψης και επικαθήµενη ξύλινη κεραµοσκεπή στέγη, επιχρισµένο και βαµµένο 
εσωτερικά και εξωτερικά, µε µεταλλικά κουφώµατα, µέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί 
ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις αντλίες, σε 
περίπτωση διακοπής ή βλάβης της κύριας τροφοδοσίας από τη ∆ΕΗ, καθώς και η 
εγκατάσταση απόσµησης του υγρού θαλάµου µε φίλτρα δυνατότητας απόσµησης 
τουλάχιστον 100 m3/h. Τα χηµικά των φίλτρων θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 
36 µήνες χωρίς αντικατάσταση. 
Στον υγρό θάλαµο λυµάτων και στο θάλαµο δικλείδων προβλέπεται η προµήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία των 
παρακάτω: 

1. ∆ύο υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων µε µασητήρα, 
παροχής Q=10 m3/h και µανοµετρικού ύψους 18,00 ΜΥΣ, µε ενσωµατωµένο 
τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, ειδική πολυκάναλη 
πτερωτή περιστρεφόµενη εντός δύο κοπτικά διαµορφωµένων επιφανειών του 
κελύφους, µε το σύστηµα αυτόµατης σύζευξης (Pedestral), τους οδηγούς 
ανέλκυσης και ανάρτησης, τους φλοτεροδιακόπτες στάθµης για την εκκίνηση 
και στάση των αντλιών µέσα σε σωλήνα από PVC DN 200/6 ATM και όλων 
των αναγκαίων υλικών και µικροϋλικών.  Όλα τα παραπάνω θα 
εγκατασταθούν µέσα στον υγρό θάλαµο. 

2. Όλων των απαιτούµενων υδραυλικών εξαρτηµάτων µέσα στο θάλαµο 
δικλείδων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της Οριστικής 
Μελέτης. 

3. Όλων των απαιτούµενων σωληνώσεων και ειδικών εξαρτηµάτων, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, από το στόµιο κατάθλιψης των αντλιών µέχρι 2 m από 
το εξωτερικό µέρος του τοιχίου των αντλιοστασιών, σύµφωνα µε την Τεχνική 
Περιγραφή και τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης. 

4. Ενός υποβρύχιου ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα λυµάτων µε διάµετρο 
πτερωτής 200 mm, µε τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος 1,3 KW και τον 
οδηγό στήριξής του από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα (µέσα στον υγρό 
θάλαµο) 

5. Κατασκευή και τοποθέτηση µέσα στον υγρό θάλαµο, στη θέση του αγωγού 
προσαγωγής λυµάτων, ενός εσχαρόκαδου διαστάσεων 0,70Χ0,50Χ1,00 m µε 
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τετράγωνα διάκενα διέλευσης στερεών κατά 10 mm µικρότερα από το διάκενο 
διέλευσης στερεών των αντλιών που θα τοποθετηθούν, µε τους οδηγούς 
ολίσθησης του καλαθιού και τα στηρίγµατα των οδηγών στα τοιχία του 
φρέατος. Το µεταλλικό πλέγµα και το πλαίσιο από το οποίο θα κατασκευασθεί 
ο εσχαρόκαδος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.  Οι µεταλλικές 
κατασκευές ανάρτησης και ανέλκυσης του εσχαρόκαδου θα είναι επίσης από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

6. Πλήρους ηλεκτρικού πίνακα διανοµής τύπου ερµαρίου, σύµφωνα µε την 
Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης. 

7. Πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού οικίσκου και 
θαλάµου δικλείδων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της 
Οριστικής Μελέτης.  Σηµειώνεται ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος από τη 
∆ΕΗ θα γίνει µε µέριµνα του αναδόχου, ο οποίος θα συντάξει το σχετικό 
φάκελο για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου, αλλά τα έξοδα προς τη 
∆ΕΗ βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

8. Προµήθειας και εγκατάστασης στον οικίσκο Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 
«STAND BY» ονοµαστικής ισχύος 15 KVA, τριφασικού εναλλασσόµενου 
ρεύµατος, τάσης 220/400 V, 50 περιόδων, αποτελούµενο από κινητήρα 
DIESEL και εναλλακτήρα, πλήρους, µε δεξαµενή καυσίµων και πίνακα 
αυτόµατης µεταγωγής, µε όλες τις απαιτούµενες διατάξεις και αυτοµατισµούς, 
τις σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων, της βάσης από σκυρόδεµα και τα 
καλώδια σύνδεσης. 

9. Προµήθειας και εγκατάστασης συστήµατος απόσµησης υγρού θαλάµου µε 
κατάλληλα φίλτρα, δυνατότητας ανανέωσης τουλάχιστον 10 φορές/ ώρα του 
αέρα του υγρού θαλάµου λυµάτων, ήτοι δυνατότητα απόσµησης συσκευής 
και φίλτρων τουλάχιστον 100 m3/h. Τα χηµικά των φίλτρων θα έχουν διάρκεια 
ζωής τουλάχιστον 36 µήνες χωρίς αντικατάσταση.  Η συσκευή µε τον 
φυγοκεντρικό ανεµιστήρα και τα φίλτρα ενεργού άνθρακα θα εγκατασταθεί 
µέσα στον οικίσκο του αντλιοστασίου. 

 
Για όλα τα παραπάνω προβλέπεται η σύνδεση µε τα δίκτυα (αποχέτευσης, ηλεκτρικό 
δίκτυο κλπ), δοκιµές λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 
ως άνω αντλιοστασίου. 
 
Στην παρούσα προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός συνολικού συστήµατος 
αυτοµατισµών για την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου 
λυµάτων. 
 
Το σύστηµα αυτοµατισµών, µετρήσεων και τηλε-ελέγχου - τηλεχειρισµού του 
αντλιοστασίου λυµάτων θα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε: 
 

α. Να επιτρέπει την αυτόµατη λειτουργία του ως άνω αντλιοστασίου υπό 
κανονικές συνθήκες, καθώς και την µετάδοση µηνυµάτων σε απόσταση σε 
περίπτωση βλάβης. 

β. Όλες οι κρίσιµες µετρήσεις λειτουργίας πρέπει να έχουν τοπική ένδειξη. 
 

Το σύστηµα αυτοµατισµού που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να παρέχει µεγάλη 
ασφάλεια για τα διάφορα στοιχεία της εγκατάστασης, λειτουργικότητα, αξιοπιστία και 
πλήρη αυτοµατισµό. 
 
Επίσης το σύστηµα θα πρέπει να είναι επεκτάσιµο αφενός και συµβατό αφετέρου µε 
το σύστηµα αυτοµατισµών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) του ∆.∆ 
Ασώµατου. 
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3.2.2 Εσωτερικά ∆ίκτυα Ύδρευσης 
 
3.2.2.1 Πιεστικό συγκρότηµα υδροδότησης υψηλής ζώνης Ασώµατου 
 
Η υδροδότηση της υψηλής ζώνης του Ασώµατου από την αντίστοιχη ∆εξαµενή θα 
γίνει µέσω πιεστικού συγκροτήµατος, το οποίο θα καλύπτει και τις ανάγκες 
πυρόσβεσης της Υψηλής Ζώνης του οικισµού. 
 
Για το λόγο αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση ζεύγους φυγοκεντρικών αντλιών το 
οποίο θα αποτελείται από µια ηλεκτροκίνητη αντλία και µια πετρελαιοκίνητη 
αυτόνοµης λειτουργίας, µε αυτόµατη εκκίνηση σε περίπτωση διακοπής της κύριας 
τάσης από τη ∆ΕΗ. 
 
Το σύστηµα συµπληρώνεται και από ένα πιεστικό δοχείο µεµβράνης όγκου 500lt. 
 
Η τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήµατος θα ολοκληρωθεί µε πλήρη 
ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση και σύστηµα αυτοµατισµού για την 
αυτόµατη εκκίνηση και παύση της λειτουργίας του, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνέχεια. 
 
Το ως άνω πιεστικό συγκρότηµα θα εγκατασταθεί µέσα σε οικίσκο αντλιοστασίου ο 
οποίος θα κατασκευασθεί σε επαφή µε τη δεξαµενή, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
σχέδια και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου οικίσκου των 
αντλιοστασιών λυµάτων. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλητικών συγκροτηµάτων: 
Το πιεστικό συγκρότηµα θα αποτελείται από µία ηλεκτροκίνητη φυγόκεντρο αντλία 
επιφανείας οριζόντιου ή κατακόρυφου τύπου, µεταβαλλόµενης παροχής σε όλο το 
εύρος της ανάλογα µε τη ζήτηση σε νερό τη δεδοµένη χρονική στιγµή και µία 
φυγόκεντρο αντλία πετρελαιοκίνητη αυτόµατης λειτουργίας (σε περίπτωση διακοπής 
της κύριας τάσης από τη ∆ΕΗ). 
Χαρακτηριστικά των αντλιών (ηλεκτροκίνητης και πετρελαιοκίνητης): 
Παροχή                    Q = 22.00 m3/h 
Μανοµετρικό          H = 25,00 ΜΥΣ 
Ονοµαστική Ισχύς κινητήρα (εκτιµώµενη)  Ν = 5,50 HP 
 
Η καταθλιπτικός αγωγός της αντλίας είναι χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή ST 35 
γαλβανισµένος εν θερµώ, ονοµαστικής διαµέτρου 65 mm µέχρι την έξοδο από το 
φρεάτιο δικλείδων, όπου συνδέεται µε κατάλληλο σύνδεσµο, µε τον νέο καταθλιπτικό 
αγωγό από HDPE ονοµαστικής διαµέτρου DN 90/ P = 10 ATM 
 
Ο ηλεκτροκινητήρας της πρώτης αντλίας θα συνοδεύεται από ρυθµιστή στροφών 
(inverter), ενσωµατωµένο από το εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και από αισθητήριο 
διαφορικής πίεσης, ώστε να ρυθµίζεται αυτόµατα η παροχή ανάλογα µε τη ζήτηση. 
 
Τέλος το συγκρότηµα θα συνοδεύεται από πίνακα αυτοµατισµών, όπου θα είναι 
δυνατή η ρύθµιση της αντλίας σε µέγιστη ή ελάχιστη λειτουργία. 
 
Το αντλητικό συγκρότηµα µε πετρελαιοκινητήρα θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
λειτουργίας µε αυτά του ηλεκτροκίνητου (όσον αφορά παροχή και πίεση) και 
επιπλέον θα συνοδεύεται από πίνακα αυτόµατης µεταγωγής, ώστε σε περίπτωση 
πτώσης της κύριας τάσης λειουτργίας από το δίκτυο της ∆ΕΗ, να τίθεται αυτόµατα σε 
λειτουργία 
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Υδραυλική εγκατάσταση αντλιοστασίου:σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των αντλιοστασίων λυµάτων. 
 
Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου: σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των αντλιοστασίων λυµάτων. 
 
Σηµειώνεται ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ∆ΕΗ θα γίνει µε µέριµνα του 
αναδόχου, ο οποίος θα συντάξει το σχετικό φάκελο για την ηλεκτροδότηση του 
αντλιοστασίου, αλλά τα έξοδα προς τη ∆ΕΗ βαρύνουν τον κύριο του έργου. 
 
3.2.2.2 Αντλητικό συγκρότηµα υδροδότησης της νέας δεξαµενής ∆2 του ∆.∆. 

Λάµπου Μύλων από ∆1  
 
Ο οικισµός «Λάµπου Μύλοι» υδροδοτείται από τη νέα ∆εξαµενή ∆2. 
 
Η ∆εξαµενή ∆2 υδροδοτείται από την υφιστάµενη δεξαµενή ∆1 µέσω αντλητικού 
συγκροτήµατος. 
 
Για το λόγο αυτό, µέσα στον οικίσκο του αντλιοστασίου που θα κατασκευασθεί σε 
επαφή µε τη δεξαµενή ∆1 και θα είναι ακριβώς όµοιος µε τους οικίσκους των 
αντλιοστασίων λυµάτων, θα τοποθετηθεί ζεύγος ηλεκτροκίνητων φυγοκεντρικών 
αντλιών επιφανείας (η µια θα καλύπτει ανάγκη εφεδρείας). 
 
Η τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήµατος θα ολοκληρωθεί µε πλήρη 
ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση και σύστηµα αυτοµατισµού για την 
αυτόµατη εκκίνηση και παύση της λειτουργίας του. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων: 
Το κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα αποτελείται από φυγόκεντρο αντλία επιφανείας µε 
ηλεκτροκινητήρα. 
Τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε συγκροτήµατος θα είναι: 
Παροχή   Q = 10 m3/h 
Μανοµετρικό ύψος  H = 25.00 ΜΥΣ 
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (εκτιµώµενος)  Ν = 2,0 HP 
 
Ο καταθλιπτικός αγωγός της αντλίας είναι χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή St 35 
γαλβανισµένος εν θερµώ ονοµαστικής διαµέτρου 65 mm µέχρι την έξοδο από τον 
οικίσκο και εκεί συνδέεται µε ειδικό τεµάχιο µε τον νέο καταθλιπτικό αγωγό από 
HDPE ονοµαστικής διαµέτρου DN 63/ P = 10 ΑΤΜ 
 
Υδραυλική εγκατάσταση αντλιοστασίου: σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των αντλιοστασίων λυµάτων. 
 
Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίου: σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των αντλιοστασίων λυµάτων. 
  
Σηµειώνεται ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ∆ΕΗ θα γίνει µε µέριµνα του 
αναδόχου, ο οποίος θα συντάξει το σχετικό φάκελο για την ηλεκτροδότηση του 
αντλιοστασίου, αλλά τα έξοδα προς τη ∆ΕΗ βαρύνουν τον κύριο του έργου. 
 
Σύστηµα αυτοµατισµών µέσω της Τοπικής Μονάδας Ελέγχου η οποία θα 
εξασφαλίζει την αυτόµατη λειτουργία των αντλιών ως εξής: 
⇒ Μέσω Τοπικού χειριστηρίου: 
Κάθε αντλία θα διαθέτει τοπικό χειριστήριο µε τις ακόλουθες λειτουργίες: 
α. Κοµβίο εκκίνησης (START) 
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β. Κοµβίο στάσης (STOP) 
γ. Επιλογικό διακόπτη µε θέσεις 

• Αυτόµατο (AUTO) 
• Μηδέν (0) 
• Χειροκίνητο (HAND) 

⇒ Εντολή λειτουργίας σε περίπτωση χαµηλής στάθµης στη δεξαµενή ∆2 και 
παύση λειτουργίας σε περίπτωση υψηλής στάθµης της ως άνω δεξαµενής. 
Αυτό θα εξασφαλιστεί µε διακόπτη ελέγχου στάθµης 2 σηµείων (ανώτατης και 
κατώτατης στάθµης της ∆2) και µεταφορά των αντίστοιχων σηµάτων στην 
Τοπική Μονάδα Ελέγχου (ΤΜΕ) του αντλιοστασίου. Για το λόγο αυτό θα 
προβλεφθεί η τοποθέτηση καλωδίου µεταφοράς των σηµάτων από το διακόπτη 
ελέγχου στάθµης της ∆2 στην Τοπική Μονάδα Ελέγχου (ΤΜΕ) του 
αντλιοστασίου.  Το καλώδιο θα τοποθετηθεί µέσα στο χάνδακα του 
καταθλιπτικού αγωγού. 

⇒ Προστασία της αντλίας (παύση λειτουργίας) σε περίπτωση χαµηλής στάθµης 
της δεξαµενής ∆1.  

⇒ Κυκλική εναλλαγή της λειτουργίας των αντλιών καθώς και σε περίπτωση 
αστοχίας εκκίνησης της µιας εξ αυτών, εντολή για εκκίνηση της δεύτερης. 

 
 
4.     ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
4.1    Κατασκευαστικά στοιχεία 
 
Κατά την χάραξη των δικτύων, επιδιώχθηκε κατά το δυνατόν αυτά να διέρχονται από 
τους πλέον ευρείς δρόµους των οικισµών.  Αποφεύχθηκε επίσης όσο ήταν δυνατόν η 
διέλευση αγωγών διαµέσου ιδιοκτησιών, δεδοµένου ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο να 
απαιτηθεί στο µέλλον η µετακίνηση τους. 
 
Οι αγωγοί ακαθάρτων τοποθετούνται κατά κανόνα στην ίδια περίπου στάθµη µε τους 
αγωγούς όµβριων, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από τη συνολική χάραξη.  Το 
σκάµµα ενός µεµονωµένου αγωγού προβλέπεται να έχει πλάτος πυθµένα Β = 
D+0.50 m. 
Η εφαρµογή κεκλιµένων παρειών ή κατακόρυφων κατάλληλα αντιστηριζόµενων, θα 
εξαρτηθεί από τις τοπικές συνθήκες του εδάφους.  Ορύγµατα βάθους µεγαλύτερου 
των 2,00 m και ανεξαρτήτως της ποιότητας του εδάφους θα αντιστηρίζονται επαρκώς 
µε µεταλλικά πετάσµατα ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάµου, µε επιµέτρηση 
σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.  Για βάθη ορυγµάτων µικρότερα 
των 2,00m, και ανάλογα µε τη φύση του εδάφους, το χρονικό διάστηµα παραµονής 
του ανοικτού ορύγµατος, την επιβάρυνση από την παρουσία κτισµάτων ή άλλων 
κατασκευών πλησίον του ορύγµατος, και την στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα, η 
αντιστήριξη των παρειών σποραδικώς ή όχι µπορεί να γίνεται µε τη χρήση 
ξυλοζευγµάτων (µε οριζόντιο ή κατακόρυφο σανίδωµα), σύµφωνα πάντα µε τις 
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τους κανόνες ασφάλειας.  
 
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 προβλέπεται να γίνει µε θραυστό υλικό 
λατοµείου, και µόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής είναι κατάλληλα θα 
επιλέγονται για την επίχωση του ορύγµατος. 
 
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 
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οδοστρώµατος ή σε ιδιοκτησίες και εκτελούνται χειρωνακτικώς µε χρήση 
αεροσφυρών και µε ή χωρίς την υποβοήθηση µικροεκσκαφέων πλάτους ως 1,50 m 
αποκλειόµενης της υποβοήθησης από µεγαλύτερου µεγέθους µηχανικό εξοπλισµό. 
 
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. 
 
Το βάθος τοποθέτησης των δικτύων αποχέτευσης προβλέπεται κατ΄ελάχιστο της 
τάξεως των 1,40 m.  Ειδικά στους µικρούς εσωτερικούς δρόµους των οικισµών όπου 
η κυκλοφορία οχήµατα είναι µικρή και αποτελείται από µικρά και ελαφρά οχήµατα, το 
βάθος τοποθέτησης των αγωγών επιλέγεται µικρότερο, προκειµένου να καταστεί 
ευκολότερη και οικονοµικότερη η εργασία των εκσκαφέων των τάφρων στον στενό 
διαθέσιµο χώρο.  Όσον αφορά τους αγωγούς ύδρευσης προβλέπεται ελάχιστο βάθος 
τοποθέτησης αυτών ένα βάθος της τάξης των 0,90 m, µε την ίδια ως άνω παραδοχή. 
 
Σε περίπτωση που για κατασκευαστικούς λόγους επιβάλλεται η τοποθέτηση των 
αγωγών αποχέτευσης και ύδρευσης σε κοινό όρυγµα, θα πρέπει ο αγωγός 
αποχέτευσης να τοποθετείται βαθύτερα του αγωγού ύδρευσης και η µεταξύ τους 
κατακόρυφη απόσταση να είναι τουλάχιστον 0,30 m. 
 
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 του έργου όµως έχουµε 
πολύ λίγα υπόγεια και απ’ αυτά τα περισσότερα δεν διαθέτουν εξοπλισµό που να 
χρειάζεται αποχέτευση.  Για την εξυπηρέτηση των υπογείων αυτών χώρων, που είναι 
ενδεχόµενο να υπάρχουν ή να κατασκευασθούν µελλοντικά και προκειµένου να µη 
τοποθετηθεί ολόκληρο το δίκτυο ακαθάρτων σε βάθη µεγαλύτερα, πράγµα που 
σηµαίνει σοβαρή οικονοµική επιβάρυνση, προβλέπεται: 

- Εάν ευνοούν οι κλίσεις, ο υπόγειος χώρος θα αποχετευθεί 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 
επίσκεψης) όπου θα γίνει η σύνδεση. 

- Εάν οι κλίσεις είναι πολύ ήπιες, ο υπόγειος χώρος θα αποχετευθεί 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 
αποχέτευσης της υπόλοιπης οικοδοµής. 

 
4.2    ∆ίκτυα 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 (∆ΕΗ, 
ΟΤΕ κ.α.) για την έναρξη των εργασιών του έργου, και να προβεί στη λήψη οδηγιών 
από τους αρµόδιους φορείς (Ο.Τ.Ε., ∆.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 
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και την αρµόδια υπηρεσία για τις τυχόν εγκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ (κολώνες ∆ΕΗ & 
ΟΤΕ, Υποσταθµοί ∆ΕΗ) 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 βαρύνουν 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 αποζηµίωσής του για δυσχέρειες και 
καθυστερήσεις. 
 
4.3      Υλικό σωλήνων 
 
Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης που αντικαθίστανται κατασκευάζονται από σωλήνες 
ΡΕ, αφού δεν υπάρχουν πλέον τα υλικά κατασκευής τους (µαντέµι, αµιαντοσωλήνες 
κλπ.). 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων κατασκευάζεται από σωλήνες P.V.C. εκτός από 
τους καταθλιπτικούς αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων, που κατασκευάζονται από 
ΡΕ. 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων κατασκευάζεται από τσιµεντοσωλήνες 
(οπλισµένους και µη) και σε µικρό τµήµα (Κεραµειά) από σωλήνες P.V.C. 
εγκιβωτισµένους. 
 
Όλοι οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν θα είναι κατάλληλης αντοχής και σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της Εγκεκριµένης Οριστικής Μελέτης. 
 
4.4      Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας των δικτύων  
 
Στις θέσεις που προβλέπει η µελέτη τοποθετούνται δικλείδες, εκκενωτές και 
αερεξαγωγοί 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. 
 
Προβλέπονται επίσης τεχνικά έργα διάβασης κάτω από δρόµους ή τάφρους, καθώς 
και εγκιβωτισµοί των αγωγών, όπου αυτοί διέρχονται κάτω από κοίτες χειµάρρων. 
 
4.5    Φρεάτια επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης 
 
Στις θέσεις συµβολής ή αλλαγής κατεύθυνσης και σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες 
των 60 m για κλίση αγωγών J > 4,5% και των 30-35 m για κλίση J < 4,5% 
προβλέπονται φρεάτια επισκέψιµα. 
Τα φρεάτια είναι έξι τύπων σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια της µελέτης: 
 
• Κυκλικά Φρεάτια τύπου Α (D = 1,00 m) για βάθος αγωγού έως και 2,00 m και 

διατοµή αγωγού έως Φ400 
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• Κυκλικά Φρεάτια τύπου Β (D = 1,20 m) για βάθος αγωγού µεγαλύτερου των 
2,00 m και ανεξάρτητου βάθους για διατοµή αγωγού µεγαλύτερης από Φ400 
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. 

• Ορθογωνικά Φρεάτια τύπου ∆ για συµβολή αγωγών D > 800 mm και βάθος 
αγωγού µεγαλύτερο από 1,60 m 

• Ορθογωνικά Φρεάτια τύπου Ε για συµβολή αγωγών D > 800 mm και βάθος 
αγωγού µικρότερο  ή ίσο από 1,60 m 

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, θα 
κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 και όλα θα φέρουν καλύµµατα 
από ελατό χυτοσίδηρο. Όλα τα φρεάτια θα κατασκευάζονται επί τόπου και για να  
είναι στεγανά, εσωτερικά θα επιστρώνονται µε τσιµεντοειδές υλικό και τσιµεντοκονία 
στις θέσεις των συνδέσµων και εξωτερικά θα γίνεται ασφαλτική επάλειψη.   
 
 
5.      ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
5.1     Μελέτες που διατίθενται 

Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρονται 
παρακάτω : 
 

Αντικείµενο 
ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
1. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», που 
εκπονήθηκε το 2005 από τα Γραφεία µελετών: Μ. ΤΟΥΡΒΑΛΗ – Α. 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ – Χ. ΚΡΙΚΛΑΝΗ – Σ. ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΥ – Π. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ – Μ. 
ΜΠΑΛΗ – Χ. ΜΑΝ∆ΥΛΑ. 
 
2. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (1ος ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», που συντάχθηκε το 2010 από την ΤΥ∆Κ Λέσβου 
 

 
5.2     Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
 
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 στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ. 
 
 Η αµοιβή των µελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
και µε την εφαρµογή έκπτωσης 20% στην προεκτιµώµενη αµοιβή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην εγκύκλιο ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005.  
 
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. 
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6.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Για το σύνολο του έργου έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 141606/25.02.2005, η οποία ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε 
µε την ΚΥΑ µε αριθµό πρωτοκόλλου 145027/30.09.2009. Ειδικά για τα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα Ασώµατου και Κάµπου Μύλων, έχει εκδοθεί η µε αριθµό πρωτοκόλλου 
13147/1046/ΑΦ 6.1.5.4γ/01.06.2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
 
 
7.      ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
 
Οι απαιτούµενες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου έχουν συντελεστεί. 
 
∆ιέλευση µέσα από ιδιοκτησίες  
 
Για την αρτιότερη και οικονοµικότερη χάραξη των δικτύων, κάποια τµήµατα πρέπει 
υποχρεωτικά να διέλθουν µέσα από ιδιοκτησίες.  Η διέλευση των αγωγών µέσα από 
τις ιδιοκτησίες διέπεται από σχετική νοµοθεσία (Άρθρο 259 του Π.∆. 323/89 και 
άρθρα 274, 275 του Π.∆. 410/95). 
 
 
8.     ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
 
Οι πρόσθετες αποζηµιώσεις που έχουν συµπεριληφθεί στο τιµολόγιο των παρόντων 
τευχών δηµοπράτησης, είναι αυτές που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την 95/27-07-06 
απόφαση της Επιτροπής που συστάθηκε από µέλη του ΤΕΕ της Περιφ. Βορ. Αιγαίου 
και άλλων παραγόντων και υπηρεσιών και εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 6/2010 
απόφαση του ∆.Σ. Ευεργέτουλα, και αφορούν µόνο τα εγκεκριµένα άρθρα των 
τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο τιµολόγιο και στα 
οποία έχει εγκριθεί η σχετική αποζηµίωση. 
 
 
9.       ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από 
σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του 
Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του 
Ν.3669/2008. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

 
Ιωάννης Βολιώτης 

∆ιευθυντής Έργων Νήσων 
Βορείου Αιγαίου 

 
 
 
 

∆ηµήτριος Τσιαπραλής  
∆/ντής Συµβάσεων 

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Μελποµένη Πούρη 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων 

 Έργων - Προµηθειών 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

συµφ. µε την υπ’ αριθµ. 649/3/16.12.2010 
απόφαση του ∆.Σ. και την Α∆Ε 

3742/29.12.10 απόφαση ∆ιευθύνουσας 
Επιτροπής της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 

Ιωάννης Βολιώτης 
∆ιευθυντής Έργων Νήσων 

Βορείου Αιγαίου 
 

 
 




