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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαµβάνει :
•

τον κεντρικό αγωγό µεταφοράς των λυµάτων από την Κάρπαθο στην θέση της ΕΕΛ.

•

τον καταθλιπτικό αγωγό από την ΕΕΛ στη δεξαµενή φορτίσεως του υποθαλάσσιου
αγωγού.

•

πέντε νέα αντλιοστάσια του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού.

•

την αναβάθµιση της λειτουργίας των τριών υπαρχόντων αντλιοστασίων.

•

την κατασκευή µονοπατιού.

2.

ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

2.1

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

2.1.1

Αγωγός Α/ΣΚ4-Α/ΣΚ5

Ο αγωγός αυτός ακολουθεί την πορεία των προχείρως τοποθετηµένων σήµερα
καταθλιπτικών αγωγών.
Ο αυχένας του καταθλιπτικού αγωγού είναι στη στάθµη εδάφους +5.10 , δηλαδή πολύ
µικρότερη ανύψωση από τις δύο προηγούµενες οδεύσεις.
Ο αγωγός αυτός διέρχεται από την ακτή µεταξύ των κόµβων Κ1.9 έως Κ1.11 επί µήκους
µόλις 28,50 µέτρων και µεταξύ των κόµβων Κ1.10 µε Κ1.11 επί µήκους 20,50 µ. από
βραχώδη ακτή κοντά στην ακτογραµµή και θα πρέπει να προστατευθεί από τους
προσπίπτοντες κυµατισµούς.
Για την προστασία του αγωγού θα κατασκευασθεί ένας τοίχος αντιστηρίξεως βαρύτητος από
σκυρόδεµα C20/25, µε ελαφρό οπλισµό. Ο οπλισµός τοποθετείται για να αποφευχθεί η
ψαθυρή θραύση σε περίπτωση ρηγµατώσεως του τοίχου.
Θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστηρίξεως, από ξηράς, µε κοινά µηχανήµατα
εργοληπτών υδραυλικών έργων.
Τρόπος κατασκευής τοίχου αντιστηρίξεως
Με αερόσφυρα θα εκσκαφεί το θεµέλιο του τοίχου σε βάθος 20 εκ µέσα στον βράχο της
ακτής. Τα λίγα υλικά εκσκαφής θα αναπετασθούν στον πίσω του τοίχου χώρο. Στη συνέχεια
θα κατασκευασθεί ο ξυλότυπος της προς την θάλασσα πλευράς του τοίχου µέχρι ύψους
τουλάχιστον 1,50 µ, από το θεµέλιο. Προς την ξηρά δεν καλουπώνεται στο ύψος αυτό. Στη
συνέχεια τοποθετείται ο οπλισµός του τοίχου σε όλο το ύψος του, µε επικάλυψη 10 εκ, µε
βοήθεια ειδικών αποστατήρων.. Ακολούθως γίνεται η σκυροδέτηση. Η σκυροδέτηση θα γίνει
µε προσοχή στη στάθµη θεµελιώσεως , η οποία θα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της
θαλάσσης περίπου 30 εκ. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία σκυροδετήσεως εντός θαλάσσης .
Όταν συµπληρωθεί η σκυροδέτηση µέχρι στάθµης 1,50 µέτρων από την στάθµη
θεµελιώσεως θα υπάρξει αρµός διακοπής εργασιών. Προ της πήξεως του σκυροδέµατος θα
εµπηχθούν σε αυτό δοκοί από µοφοσίδηρο διατοµής ΙΡΕ 120 ανά δύο µέτρα κατά το µήκος
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του τοίχου. Το µήκος των δοκών αυτών θα είναι 2,00 µέτρα. Το µισό µήκος θα εµπήγνυται
στο νωπό σκυρόδεµα και το υπόλοιπο θα µένει έξω. Οι δοκοί αυτοί τοποθετούνται για να
λειτουργήσουν ως βλήτρα συνδέσεως των δύο καθ’ ύψος τµηµάτων του τοίχου.
Είναι προφανές ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει περίοδο νηνεµιών για την κατασκευή
του τοίχου αυτού. Οι περίοδοι νηνεµιών στην περιοχή είναι οι µήνες Σεπτέµβριος και
Οκτώβριος.
Στη συνέχεια θα καλουπωθεί το υπόλοιπο σε ύψος τµήµα του τοίχου και στις δύο πλευρές
του και θα σκυροδετηθεί.
Η περιεκτικότητα του σκυροδέµατος σε τσιµέντο θα είναι τουλάχιστον 350 Kgr/m3.
Σύµφωνα µε απαίτηση της Αρχαιολογίας θα πρέπει η όψη του τοίχου αυτού να επενδυθεί µε
αρµολογηµένη λιθοδοµή.
Η έδραση του τοίχου θα γίνεται σε κάθε θέση σε οριζόντιο επίπεδο, το οποίο θα βρίσκεται
τουλάχιστον 20 εκ κάτω από τον περιβάλλοντα βράχο στο χαµηλότερο σηµείο του.
Πίσω από τον τοίχο θα γίνει επίχωση του ελεύθερου χώρου µε προϊόντα εκσκαφής. Η
επίχωση αυτή θα γίνει µέχρι στάθµης 10 εκατοστών χαµηλότερα από την στάθµη του
πυθµένα του δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού. Στη συνέχεια γίνεται η διάστρωση 10 εκ.
άµµου, η τοποθέτηση των αγωγών και η συµπλήρωση του άµµου εγκιβωτισµού. Πίσω από
τον άµµο εγκιβωτισµού γίνεται η επίχωση του τυχόν υπάρχοντος χώρου µε προϊόντα
εκσκαφής.
Επί του χώρου όπισθεν του τοίχου αντιστηρίξεως του αγωγού κατασκευάζεται επίστρωση µε
σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό από πλέγµα ∆ΑΡΙΝΓΚ Τ131.
Η επίστρωση αυτή κατασκευάζεται για να προστατεύσει την επίχωση και τους αγωγούς από
τις µάζες του θαλασσίου ύδατος που θα καταπίπτουν επί αυτών , κατά την διάρκεια που θα
προσβάλλουν την περιοχή ισχυροί κυµατισµοί.
Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ4 µέχρι τον κόµβο Κ1.9 θα τοποθετηθεί σε όρυγµα πίσω
από ήδη κτισµένη αργολιθοδοµή. Η αργολιθοδοµή αυτή κτίσθηκε για την προστασία του
τοποθετηµένου σήµερα καταθλιπτικού αγωγού. Θα γίνει η άρση του υπάρχοντος σήµερα
δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού και στην θέση του θα τοποθετηθεί ο νέος καταθλιπτικός και
θα επιχωθεί µε τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από την αποκάλυψη του
υπάρχοντος αγωγού.
Η ΚΒ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ενέκρινε συµπληρωµατική µελέτη
για την δηµιουργία πεζοδρόµου µε πλακόστρωση, φωτισµό και φύτευση
από το
αντλιοστάσιο Α/ΣΚ4 µέχρι τον κόµβο Κ1.9, εργασίες οι οποίες περιλαµβάνονται στην
εργολαβία. Η έγκριση της µελέτης αυτής έγινε µε το υπ' αριθµόν 5962/11-12-2007 έγγραφο
της ανωτέρω υπηρεσίας.
Από τον κόµβο Κ1.11 µέχρι τον κόµβο Κ1.12 κατασκευάζεται επίσης τοίχος προστασίας του
αγωγού . Ο τοίχος όµως αυτός εδράζεται σε µέση στάθµη +1,50 και εποµένως δεν υπάρχει
κατασκευαστικό πρόβληµα.
Αν οι επί τόπου συνθήκες αποδειχθούν διαφορετικές, ενδέχεται ο προβλεπόµενος
καταθλιπτικός αγωγός µεταξύ των κόµβων Κ1.9 έως Κ1.11 επί µήκους 28,50 µέτρων και
µεταξύ των κόµβων Κ1.10 µε Κ1.11 επί µήκους 20,50 µ, να αντικατασταθεί µε ανοξείδωτο
AISI304, µετά από εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Από τον κόµβο Κ1.12 έως το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ5 στο καρνάγιο ο αγωγός τοποθετείται σε
όρυγµα. Στον κόµβο Κ1.17 η µηκοτοµή του αγωγού παρουσιάζει χαµηλό σηµείο και θα
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έπρεπε να τοποθετηθεί φρεάτιο εκκενώσεως. Επειδή ο αγωγός διέρχεται πάρα πολύ κοντά
στην ακτή, το φρεάτιο αυτό θα κατεκλύζετο συνεχώς από τα κύµατα και εποµένως θα
διαβρώνονται όλα τα µεταλλικά µέρη (κάλυµµα, δικλείδες, κοχλιοφόροι ήλοι κ.λ.π.). Για τον
λόγο αυτόν δεν προτείνεται η κατασκευή φρεατίου εκκενώσεως µε δικλείδα εκκενώσεως.
Έτσι στον κόµβο αυτό θα υπάρξει σύνδεση των εκατέρωθεν του κόµβου τµηµάτων µε ωτίδες
. Με τον τρόπο αυτό , εάν κάποτε απαιτηθεί, θα είναι δυνατόν να αποσυναρµολογηθεί ο
αγωγός για να εκκενωθεί. Για την εύκολη αποσύνδεση των τµηµάτων του αγωγού θα
τοποθετηθεί τεµάχιο εξάρµωσης.
Το συνολικό µήκος του αγωγού Α/ΣΚ4-Α/ΣΚ5 είναι περίπου 490,00 µέτρα.
2.1.2

Αγωγός Α/ΣΚ5-Α/ΣΚ6

Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ5 µέχρι το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6 ακολουθεί την πορεία
που είχε ήδη χαράξει ο ∆ήµος Καρπάθου. Έχει διανοιχθεί χωµατόδροµος και µάλιστα έχει
διανοιχθεί και µικρή τάφρος για διέλευση αγωγού.
Μέχρι τον κόµβο Κ2.4 ο αγωγός τοποθετείται στον δρόµο που οδηγεί στο Καρνάγιο. Από τον
κόµβο Κ2.4 µέχρι τον κόµβο Κ2.8 διέρχεται από χωράφι. Από τον κόµβο Κ2.19 διέρχεται από
χωµατόδροµο διανοιγµένο από τον ∆ήµο Καρπάθου.
Από τον κόµβο Κ2.19 ο αγωγός διέρχεται την υπάρχουσα ασφαλτοστρωµένη οδό που
οδηγεί στην Λαρνιώτισσα.
Από τον κόµβο Κ2.20 µέχρι το Α/ΣΚ6 ο αγωγός ακολουθεί την δυτική πλευρά της οδού
αυτής.
Το Α/ΣΚ6 κατασκευάζεται στην δυτική πλευρά της οδού προς Λαρνιώτισσα αµέσως µετά την
διασταύρωση της οδού αυτής µε τον χωµατόδροµο προς Αγ. Πέτρο.
Στον κόµβο Κ2.20 η µηκοτοµή παρουσιάζει υψηλό σηµείο και για τον λόγο αυτόν
τοποθετείται βαλβίδα διπλής ενέργειας (εισαγωγής-εξαγωγής αέρα).
Στον κόµβο Κ2.26 η µηκοτοµή του αγωγού παρουσιάζει χαµηλό σηµείο και θα έπρεπε να
τοποθετηθεί φρεάτιο εκκενώσεως. Το τµήµα του αγωγού από τον κόµβο Κ2.20 µέχρι το
Α/ΣΚ6 είναι µικρό και εποµένως και ο όγκος λυµάτων µέσα σε αυτό. Για τον λόγο αυτόν δεν
προτείνεται η κατασκευή φρεατίου εκκενώσεως µε δικλείδα εκκενώσεως. Στον κόµβο αυτό θα
υπάρξει σύνδεση των εκατέρωθεν του κόµβου τµηµάτων µε ωτίδες . Για την εύκολη
αποσύνδεση των τµηµάτων του αγωγού θα τοποθετηθεί τεµάχιο εξάρµωσης. Με τον τρόπο
αυτό, εάν κάποτε απαιτηθεί, θα είναι δυνατόν να αποσυναρµολογηθεί ο αγωγός για να
εκκενωθεί. Τα λύµατα θα αντληθούν από το όρυγµα µε µικρή , φορητή αντλία λυµάτων.
Το µήκος του αγωγού αυτού είναι περίπου 590,00 µέτρα.
2.1.3

Αγωγός Α/ΣΚ6-Α/ΣΚ7

Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6 µέχρι το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ7 ακολουθεί την δυτική
πλευρά της οδού προς Λαρνιώτισσα µέσα στο έρεισµα.
Το µήκος του αγωγού αυτού είναι περίπου 250,00 µέτρα.
2.1.4

Αγωγός Α/ΣΚ7-Α/ΣΚ8

Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ7 µέχρι το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ8 ακολουθεί την δυτική
πλευρά της οδού προς Λαρνιώτισσα µέσα στο έρεισµα.
Το µήκος του αγωγού αυτού είναι περίπου 315,00 µέτρα.
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2.1.5

Αγωγός Α/ΣΚ8-ΚΑΑ.11

Ο αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ8 µέχρι το φρεάτιο αρχής του αγωγού βαρύτητος
ΚΑΑ.11 ακολουθεί την δυτική πλευρά της οδού προς Λαρνιώτισσα µέσα στο έρεισµα.
Στα ψηλά σηµεία της µηκοτοµής τοποθετούνται αερεξαγωγοί (βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής
αέρα). Στα χαµηλά σηµεία της µηκοτοµής τοποθετούνται εκκενωτές. Για την καλή λειτουργία
των εκκενωτών, τοποθετείται και αγωγός εκκενώσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου
Φ63/10atm. Οι αγωγοί αυτοί ξεκινούν από το φρεάτιο εκκενωτού , τέµνουν κάθεται το
οδόστρωµα της οδού Λαρνιώτισσας και εκβάλλουν στο απότοµο δασωµένο φυσικό πρανές.
Το µήκος του αγωγού αυτού είναι περίπου 800,00 µέτρα.
2.1.6

Αγωγός ΕΕΛ-∆εξαµενή φορτίσεως υποθαλάσσιου αγωγού

Ο αγωγός αυτός έχει µήκος περίπου 1990,00 µέτρα και κατασκευάζεται από αγωγό
πολυαιθυλενίου HDPE 100 διαµέτρου Φ355 , πιέσεως 10 atm. για µήκος 1810 µέτρα και 16
atm. στο τελευταίο κοµµάτι αυτού µε µήκος 180 µέτρα.
Ο αυχένας του αγωγού αυτού βρίσκεται στην στάθµη +103,25 στην Χ.Θ. 0+439,50, όπου
τοποθετείται αερεξαγωγός.
Αερεξαγωγοί τοποθετούνται επίσης σε 2 ακόµη ψηλά σηµεία της µηκοτοµής.
Σε δύο χαµηλά σηµεία της µηκοτοµής τοποθετούνται εκκενωτές. Για την καλή λειτουργία των
εκκενωτών, τοποθετείται και αγωγός εκκενώσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ63/10atm.
Οι αγωγοί αυτοί ξεκινούν από το φρεάτιο εκκενωτού , τέµνουν κάθεται το οδόστρωµα της
οδού Λαρνιώτισσας και εκβάλλουν στο απότοµο δασωµένο φυσικό πρανές.
Ο αγωγός τοποθετείται σε κοινό σκάµµα µε τον αγωγό µεταφοράς των λυµάτων προς τις
Ε.Ε.Λ, και εγκιβωτίζεται σε άµµο.
Η επίχωση των σκαµµάτων , που βρίσκονται εντός ασφαλτοστρωµένης οδού θα γίνει µε
θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο150 . Το υλικό αυτό θα διαστρώνεται σε οριζόντιες στρώσεις και
θα συµπυκνώνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Μετά την τοποθέτηση των αγωγών και την επίχωση των σκαµµάτων, θα επαναφέρεται το
οδόστρωµα σε όποια κατάσταση ήταν πριν την κατασκευή του αγωγού.
2.2

ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ

Η οδός Λαρνιώτισσας διασταυρώνεται µε κατωφερικό χωµατόδροµο που οδηγεί στο Μαούνι.
2.2.1

Αγωγός ΚΑΑ.11 - ΕΕΛ

Στον κατηφορικό αυτό δρόµο κατασκευάζεται αγωγός βαρύτητας από πλαστικό σωλήνα της
σειράς 41 µε διάµετρο Φ355 και µήκος 350 µέτρα. Μόνο το τελευταίο τµήµα του αγωγού,
µήκους 24,50µ µέτρων κατασκευάζεται από αγωγό της σειράς 41 µε διάµετρο Φ400
Σε κάθε αλλαγή διευθύνσεως ή το πολύ ανά 50 µέτρα τοποθετείται φρεάτιο.

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc

-6-

Ν5600a/5157/B02

2.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1:

Υλικό, ∆ιάµετρος και Μήκος Αγωγών
Θέση

Υλικό και διάµετρος

Μήκος (m)

Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ4 – Α/ΣΚ5

HDPE 100, Φ355 10 atm.

490,00

Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ5 – Α/ΣΚ6

HDPE 100, Φ355 10 atm.

590,00

Αγωγός By Pass Α/ΣΚ6

HDPE 100, Φ355 10 atm.

181,30

Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ6 – Α/ΣΚ7

HDPE 100, Φ355 10 atm.

250,00

Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ7 – Α/ΣΚ8

HDPE 100, Φ355 10 atm.

315,00

Καταθλιπτικός Αγωγός Α/ΣΚ8 – Κ.Α.Α.

HDPE 100, Φ355 10 atm.

800,00

Καταθλιπτικός Αγωγός Ε.Ε.Λ. – ΦΡ.
Φόρτισης

HDPE 100, Φ355 10 atm.

1810,00

Καταθλιπτικός Αγωγός Ε.Ε.Λ. – ΦΡ.
Φόρτισης

HDPE 100, Φ355 16 atm.

180,00

Αγωγός µεταφοράς βαρύτητας Κ.Α.Α.Ε.Ε.Λ.

PVC σειράς 41, Φ355

350,00

Αγωγός µεταφοράς βαρύτητας Κ.Α.Α.Ε.Ε.Λ.

PVC σειράς 41, Φ400

24,50

3.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

3.1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ4

Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται στην ρίζα του προσηνέµου µόλου του λιµένα
Καρπάθου, όπου σήµερα υπάρχει πρόχειρο αντλιοστάσιο.
Το αντλιοστάσιο έχει τους παρακάτω θαλάµους :
3.1.1

Θάλαµος εισόδου

Ο θάλαµος αυτός έχει διαστάσεις 2,80x2,00. Σ΄ αυτόν καταλήγει ο κεντρικός αποχετευτικός
αγωγός βαρύτητος , ο οποίος διέρχεται από την παραλιακή οδό και µπροστά από το
Λιµεναρχείο Καρπάθου, καθώς και ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ3. Ο
πυθµένας του αγωγού αυτού βρίσκεται σε στάθµη 1,60 µ κάτω από το δάπεδο κυκλοφορίας
του λιµένα ή σε στάθµη +0,05 από την Μ.Σ.Θ. Στον πυθµένα του θαλάµου µορφώνονται δύο
κανάλια, τα οποία οδηγούν στον υγρό θάλαµο. Οι πλευρές των καναλιών αυτών είναι
οριζοντιογραφικά καµπύλες για να µην υπάρχουν νεκρά σηµεία στη ροή . Το βάθος των
καναλιών αυτών είναι 0,40 µ και το πλάτος 0,50 µ. Ο πυθµένας κατασκευάζεται µε
υψοµετρική διαφορά εισόδου-εξόδου 10 εκ .
Σε κάθε κανάλι τοποθετείται θυρόφραγµα αποµονώσεως από ανοξείδωτο χάλυβα. Προ του
θυροφράγµατος τοποθετείται εσχαροκάδος από ράβδους διατοµής 1x1 cm από ανοξείδωτο
χάλυβα µε διάκενα 7 cm. Ο εσχαροκάδος αυτός καταλαµβάνει όλο το πλάτος και ύψος του
αντίστοιχου καναλιού και έχει µήκος 50 cm. Τοποθετείται ακριβώς µετά από διαµόρφωση
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πτώσεως 5 cm στον πυθµένα του θαλάµου και εµποδίζεται από παράσυρση µε µεταλλικό
στοπ που τοποθετείται κοντά στην στέψη και σε κάθε παρειά του καναλιού. Η διαµόρφωση
πτώσεως στον πυθµένα είναι απαραίτητη για να µην βρίσκονται οι ράβδοι του εσχαροκάδου
υψηλότερα από τον πυθµένα και να δηµιουργούν εµπόδιο στην ροή.
Ο θάλαµος αυτός διαθέτει άνοιγµα στην οροφή του, από το οποίο θα ανασύρονται οι
εσχαροκάδοι για εκκένωση και θα γίνεται ο χειρισµός των θυροφραγµάτων, χωρίς να
απαιτείται η κάθοδος προσωπικού σε αυτόν διότι έχει βάθος µόλις 1,50 µ.
3.1.2

Υγρός θάλαµος

Κατασκευάζονται δύο υγροί θάλαµοι µε πλάτος 2,10 m και µήκος 3,125m ο ένας και 2,625m
ο άλλος. Οι δύο θάλαµοι επικοινωνούν µεταξύ τους µε οπή στο ενδιάµεσο τοιχείο τους µε
διαστάσεις 0,50x0,40. Η οπή αυτή κλείνει µε θυρόφραγµα µε χειροστρόφαλο, όταν απαιτηθεί.
Η στάθµη του πυθµένα του βρίσκεται στο –1,75 από Μ.Σ.Θ.. Το ενεργό ύψος των θαλάµων
για την τεσσαρακονταετία είναι 1,10 µ.
Στην οροφή κάθε υγρού θαλάµου προβλέπεται ένα άνοιγµα µε διαστάσεις 0,60Χ0,60 για
την είσοδο ατόµου για καθαρισµό. Το άνοιγµα αυτό θα κλείνει µε στεγανό κάλυµµα από
σφαιροειδή γραφίτη.
3.1.3

Θάλαµος αντλιών

Οι αντλίες τοποθετούνται σε ξηρό θάλαµο. 2,85Χ6,00. Το δάπεδό του βρίσκεται 15 cm
χαµηλότερα από την στάθµη του δαπέδου του υγρού θαλάµου, δηλαδή βρίσκεται στην
στάθµη –1.90 απολύτου υψοµέτρου. Το δάπεδο έχει κατά πλάτος κλίση περίπου 1% , ώστε
τυχόν διαρροές από τις σωληνώσεις και τις αντλίες να οδηγούνται στην απέναντι του υγρού
θαλάµου πλευρά του θαλάµου αντλιών. Κατά µήκος της πλευράς αυτή µορφώνεται µέσα στο
δάπεδο αυλάκι µε κλίση πυθµένα 1% προς φρεάτιο συγκεντρώσεως των διαρροών
διαστάσεων 40cmX40cm. Στο φρεάτιο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα τοποθετήσεως φορητής
αντλίας για απαγωγή των διαρροών προς τον θάλαµο εσχαρών του αντλιοστασίου.
Το εσωτερικό ύψος του θαλάµου αυτού είναι 3,50m.
Στον θάλαµο αυτόν τοποθετείται ο συλλέκτης των αντλιών και οι δικλείδες χειρισµού των.
Για την τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των αντλιών απαιτείται η συχνή επίσκεψη
προσωπικού στον θάλαµο αντλιών. Για να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση του προσωπικού
προς τον θάλαµο αντλιών δεν κατασκευάσθηκε ανεµόσκαλα µε πακτωµένες σιδηρές
βαθµίδες στο τοιχείο του θαλάµου , αλλά κανονική σκάλα από σκυρόδεµα. Η σκάλα αυτή
ξεκινά µε πλατύσκαλο το οποίο θα βρίσκεται τουλάχιστον 20 cm πάνω από το έδαφος και µε
13 σκαλιά θα καταλήγει σε πλατύσκαλο έξω από τον θάλαµο του αντλιοστασίου σε στάθµη –
0,90 απολύτου υψοµέτρου. Τρία ακόµη σκαλιά κατασκευάζονται µέσα στον θάλαµο αντλιών.
Η είσοδος στον θάλαµο γίνεται µε άνοιγµα διαστάσεων 1,00Χ2,20 m. Για να µην
κατακλύζεται η σκάλα από όµβρια, ο χώρος περιλαµβάνεται στο εσωτερικό του ισογείου
χώρου του αντλιοστασίου , όπως φαίνεται στα σχέδια.
Στην είσοδο της σκάλας τοποθετείται µεταλλική πόρτα από γαλβανισµένο χάλυβα ,
χρωµατισµένη µε εποξειδική βαφή χρώµατος µπλέ.
Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 2,40 KW,
σε µανοµετρικό 8,10 µ
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3.1.4

Θάλαµος Η/Ζ

Το αντλιοστάσιο είναι εφοδιασµένο µε Η/Ζ, το οποίο τοποθετείται σε υπέργειο θάλαµο πάνω
από τον υγρό θάλαµο και τον θάλαµο αντλιών.
Οι εσωτερικές διαστάσεις του είναι 5,20Χ6,05 m και το εσωτερικό ύψος του είναι 2,40 m.
Μέσα στον χώρο αυτό θα τοποθετηθεί το Η/Ζ, η αποθήκη καυσίµων του Η/Ζ, οι ηλεκτρικοί
πίνακες του αντλιοστασίου, οι συσκευή αποσµήσεως µε τα απαιτούµενα χηµικά για 36 µήνες
λειτουργία.
Ο θάλαµος αυτός διαθέτει µία ανοιγόµενη δίφυλλη θύρα πλάτους 2,00 µέτρων και ύψους
2,20m και µία ανοιγόµενη θύρα πλάτους 0,90 m και ύψους 2,20m . Οι θύρες αυτές θα
κατασκευασθούν από γαλβανισµένο χάλυβα , χρωµατισµένη µε εποξειδική βαφή χρώµατος
µπλέ.
Στο δάπεδο του θαλάµου αυτού υπάρχουν πέντε ανοίγµατα διαστάσεων 0,70x0,70 για
ανάσυρση των αντλιών για συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση. Τα καλύµµατα των
ανοιγµάτων αυτών κατασκευάζονται από γαλβανισµένο χάλυβα και θα είναι ικανά να φέρουν
στο κέντρο του φορτίο 300 kgr.
Επίσης υπάρχουν δύο ανοίγµατα πάνω από τους υγρούς θαλάµους διαστάσεων 0,60x0,60
για είσοδο σε αυτούς. Στα ανοίγµατα αυτά τοποθετούνται καλύµµατα από σφαιροειδή
γραφίτη .
Στην οροφή του θαλάµου του ΗΖ θα τοποθετηθεί µονοράγα µε ανυψωτικό µηχανισµό
ικανότητος 500 kg. Ο ανυψωτικός µηχανισµός µε την µονοράγα θα µεταφέρουν τις αντλίες
προς την δίφυλλη θύρα.
3.1.5

∆οµικό µέρος αντλιοστασίου

•

Θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό B500C.

•

Στο σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθεί πρόσµικτο στεγανωτικό µάζης.

•

Στην ένωση των τοιχείων µε το δάπεδο θα τοποθετηθεί στεγανωτική ταινία αρµού
τύπου hydrofoil.

•

Οι εσωτερικές επιφάνειες των υπογείων θαλάµων θα βαφούν µε τρεις στρώσεις, µε
θιξοτροπική προστατευτικής βαφή δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες. Η
επιφάνειες αυτές δεν θα είναι επιχρισµένες, αλλά θα προκύπτουν από ξυλοτύπους για
ανεπίχριστο σκυρόδεµα.

•

Οι εξωτερικές υπόγειες επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε επαφή µε επιχώσεις, θα
στεγανωθούν µε εύκαµπτο σφραγιστικό στεγανωτικό και προστατευτικό ρητινικό
τσιµενοειδές υλικό δύο συστατικών. Οι υπέργειες εξωτερικές επιφάνειες , οι οποίες δεν
έρχονται σε επαφή µε επιχώσεις θα επιχρισθούν µε ασβεστοκονίαµα.

•

Οι υπέργειες εσωτερικές επιφάνειες θα επιχρισθούν µε ασβεστοκονίαµα.

•

Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα ελαιοχρωµατισθούν µε µπλε χρώµα

•

Όλα τα ορατά επιχρίσµατα θα χρωµατισθούν µε πλαστικό υδρόχρωµα. Για τις
εξωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα υδροχρώµατα ανθεκτικά για
παράκτιες περιοχές, µετά από έγκριση της υπηρεσίας.

3.1.6

Τρόπος κατασκευής

Η θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ4 βρίσκεται στην ρίζα του προσηνέµου µώλου του λιµένα της
Καρπάθου. Από την εκτελεσθείσα γεώτρηση στη θέση του αντλιοστασίου διαπιστώθηκε ότι
µέχρι την στάθµη –3,60 από την επιφάνεια του εδάφους υπάρχουν τεχνητές προσχώσεις
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από χονδρόκοκκα ασβεστολιθικά προϊόντα και µετά υπάρχει ασβεστόλιθος. Η στάθµη του
νερού βρίσκεται στο –1,30 από την επιφάνεια του εδάφους.
Η στάθµη εκσκαφής του αντλιοστασίου βρίσκεται στο –4,00 από την επιφάνεια του εδάφους.
Εποµένως το έδαφος θεµελιώσεως είναι πολύ καλό (βράχος), αλλά η κατασκευή γίνεται
ουσιαστικά µέσα σε θάλασσα και εποµένως υπάρχει πρόβληµα στεγανοποιήσεως της
εκσκαφής για να εκτελεσθούν οι εργασίες.
Για να κατασκευασθούν οι εργασίες εν ξηρώ θα κατασκευασθούν στην περίµετρο του
αντλιοστασίου αλληλοτεµνόµενοι φρεατοπάσσαλοι διαµέτρου Φ60. Οι πάσσαλοι αυτοί
εκτιµάται ότι θα έχουν µήκος 4,60 µέτρα . Θα εµπήγνυνται τουλάχιστον 1,60 µέτρα µέσα
στον ασβεστόλιθο. Οι πάσαλλοι θα τερµατίζονται 60 cm κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους, αλλά οι οπλισµοί τους θα σταµατούν 10 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Ένας παρά ένας πάσσαλος είναι οπλισµένοι από 10Φ20 µε συνδετήρες Φ10/10. Όλοι οι
πάσσαλοι κατασκευάζονται από σκυρόδεµα C20/25.
Στην κορυφή των πασσάλων κατασκευάζεται κεφαλόδεσµος 60X60 cm από σκυρόδεµα
C20/25 και οπλίζεται µε σίδερα S500, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια.
Μετά την ολοκλήρωση των πασσάλων και του κεφαλοδέσµου αυτών γίνεται η εκσκαφή του
περικλειοµένου υπό των πασσάλων χώρου µε τσάπα και σφύρα.
Στη συνέχεια αρχίζει εν ξηρώ η κατασκευή του αντλιοστασίου.
Οι εκτός του κελύφους του αντλιοστασίου χώροι θα πληρωθούν µε λιθορριπή ατοµικού
βάρους λίθων 0,50-20 χγρ για να µην υπάρχουν καθιζήσεις.
3.2

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ5

Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται στον χώρο του καρνάγιου Καρπάθου και µάλιστα
ανατολικά από υπάρχον κτίσµα σε αποστάσεις από αυτό που φαίνονται στα σχέδια.
Το αντλιοστάσιο έχει τους παρακάτω θαλάµους :
3.2.1

Θάλαµος εισόδου

Ο θάλαµος αυτός έχει διαστάσεις 2,80x2,00. Σ΄ αυτόν καταλήγει ο καταθλιπτικός αγωγός
από το Α/ΣΚ4. Η ράχη του καταθλιπτικού αγωγού στην είσοδό του στον θάλαµο εσχαρών
είναι σε βάθος 0,50m έως 0,60 m από το έδαφος για να µην οδηγηθούµε σε µεγάλη εκσκαφή
του αντλιοστασίου. Στον πυθµένα του θαλάµου µορφώνονται δύο κανάλια, τα οποία
οδηγούν στον υγρό θάλαµο.
Ο θάλαµος αυτός κατασκευάζεται ίδιος µε τον αντίστοιχο θάλαµο του αντλιοστασίου Α/ΣΚ4,
ήτοι θα περιλαµβάνει δύο οδηγούς κανάλια, δύο εσχαροκάδους και δύο θυροφράγµατα.
3.2.2

Υγρός θάλαµος

Κατασκευάζονται δύο υγροί θάλαµοι, µε διαστάσεις όπως στο Α/ΣΚ4. Η στάθµη του πυθµένα
του βρίσκεται στο –1,30 απολύτου υψοµέτρου. Το ενεργό ύψος των θαλάµων για την
τεσσαρακονταετία είναι 1,10 µ.
3.2.3

Θάλαµος αντλιών

Οι αντλίες τοποθετούνται σε ξηρό θάλαµο. 2.85Χ6,00. Το δάπεδό του βρίσκεται 15 cm
χαµηλότερα από την στάθµη του δαπέδου του υγρού θαλάµου, δηλαδή βρίσκεται στην
στάθµη –1.45 απολύτου υψοµέτρου. Το δάπεδο έχει κατά πλάτος κλίση περίπου 1% , ώστε
τυχόν διαρροές από τις σωληνώσεις και τις αντλίες να οδηγούνται στην απέναντι του υγρού
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θαλάµου πλευρά του θαλάµου αντλιών. Κατά µήκος της πλευράς αυτή µορφώνεται µέσα στο
δάπεδο αυλάκι µε κλίση πυθµένα 1% προς φρεάτιο συγκεντρώσεως των διαρροών
διαστάσεων 40cmX40cm. Στο φρεάτιο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα τοποθετήσεως φορητής
αντλίας για απαγωγή των διαρροών προς τον θάλαµο εσχαρών του αντλιοστασίου.
Το εσωτερικό ύψος του θαλάµου αυτού είναι 3,10.
Στον θάλαµο αυτόν τοποθετείται το κολεκτέρ των αντλιών και οι δικλείδες χειρισµού των
αντλιών.
Κατά τα λοιπά ο θάλαµος αυτός κατασκευάζεται όπως ο αντίστοιχος θάλαµος του Α/ΣΚ4.
Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 15,00 KW,
σε µανοµετρικό 39,90 µ
3.2.4
Θάλαµος Η/Ζ
Ο θάλαµος αυτός κατασκευάζεται όπως ο αντίστοιχος θάλαµος του Α/ΣΚ4.
3.2.5
∆οµικό µέρος αντλιοστασίου
Ως του αντλιοστασίου Α/ΣΚ4
3.3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ6

Το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6 κατασκευάζεται στην δυτική πλευρά της οδού Λαρνιώτισσας ,
αµέσως µετά την διασταύρωση της οδού αυτής µε χωµατόδροµο, ο οποίος οδηγεί στον Αγ.
Πέτρο.
Το αντλιοστάσιο αυτό έχει ακριβώς το ίδιο δοµικό µέρος µε το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ5. Η µόνη
διαφορά µε αυτό είναι ότι ενώ ο θάλαµος του ΗΖ στο Α/ΣΚ5 είναι ελεύθερος από όλες του τις
πλευρές, στο Α/ΣΚ6 ο θάλαµος αυτός είναι επιχωµένος από τις τρεις πλευρές του . Αυτό
γίνεται διότι το έδαφος στην θέση κατασκευής του Α/ΣΚ5 είναι κεκλιµένο και θα ήταν
επικίνδυνη η µη επίχωση του ορύγµατος πέριξ του αντλιοστασίου. Η επίχωση αυτή θα γίνει
µε τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφής του αντλιοστασίου, αφ’ ενός µεν για να µην υπάρξει
δαπάνη αποµακρύνσεώς των, αφ’ ετέρου δε να στραγγίζει εύκολα το επίχωµα και να µην
συγκρατεί υγρασία σε επαφή µε τα τοιχώµατα του αντλιοστασίου.
Οι στάθµες των δαπέδων του αντλιοστασίου Α/ΣΚ6 αναγράφονται στο αντίστοιχο σχέδιο.
Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 15,00 KW,
σε µανοµετρικό 35,80 µ
Αγωγός παρακάµψεως ΕΕΛ
Στην περίπτωση σηµαντικής βλάβης στις ΕΕΛ θα πρέπει τα λύµατα να παρακάµπτουν τις
εγκαταστάσεις αυτές. Η διάθεση όµως των εκροών των ΕΕΛ γίνεται στην ακτή του Αγ.
Πέτρου µε αγωγό διάθεσης, ο οποίος επιστρέφει από τις ΕΕΛ.
Εποµένως είναι
αντιοικονοµικό να στέλλονται µε άντληση τα λύµατα στις ΕΕΛ και να επιστρέφουν µε άντληση
πάλι προς τον Αγ. Πέτρο. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται (όταν απαιτηθεί) η απ’ ευθείας
υπερχείλιση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ6 προς την δεξαµενή φορτίσεως του υποθαλάσσιου
αγωγού. Ο αγωγός αυτός θα είναι βαρύτητος και θα κατασκευασθεί από σωλήνα
πολυαιθυλενίου HDPE Φ355/10atm, µήκους 181,30 µέτρων.
3.4

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ7

Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται στην δυτική πλευρά της οδού Λαρνιώτισσας , περίπου
στο µέσον της ανηφόρας που υπάρχει µετά το Α/ΣΚ6.
Το αντλιοστάσιο αυτό έχει ακριβώς το ίδιο δοµικό µέρος µε το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6.
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Στη θέση αυτή το έδαφος έχει απότοµη κλίση και θα απαιτηθεί µεγάλη εκσκαφή σε βραχώδες
έδαφος. Ήταν όµως αδύνατον να επιλεγεί καταλληλότερη θέση διότι αφ’ ενός µεν όλη η
περιοχή παρουσιάζει το ίδιο ανάγλυφο, αφ’ ετέρου επιλέχθηκε να µην αυξηθεί του
µανοµετρικού του Α/ΣΚ6 πλέον των 40-45 µέτρων.
Οι στάθµες των δαπέδων του αντλιοστασίου Α/ΣΚ7 αναγράφονται στο αντίστοιχο σχέδιο.
Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 15,00 KW,
σε µανοµετρικό 35,80 µ
3.5

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/ΣΚ8

Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται στην δυτική πλευρά της οδού Λαρνιώτισσας , µόλις η
οδός αυτή φθάνει µετά την απότοµη ανηφόρα σε οµαλή κλίση µεγάλη στροφή προς τα δεξιά.
Το αντλιοστάσιο αυτό έχει ακριβώς το ίδιο δοµικό µέρος µε το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6.
Οι στάθµες των δαπέδων του αντλιοστασίου Α/ΣΚ8 αναγράφονται στο αντίστοιχο σχέδιο.
Τοποθετούνται 4 αντλίες + 1 εφεδρική, παροχής 60,39 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 9,00 KW,
σε µανοµετρικό 20,50 µ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Τα προβλήµατα και οι δυσλειτουργίες των υπαρχόντων αντλιοστασίων Α/ΣΚ1, Α/ΣΚ2 και
Α/ΣΚ3 αναφέρθηκαν παραπάνω. Για την σωστή λειτουργία αντλιοστασίων στις αντίστοιχες
θέσεις προτείνεται η εξ αρχής κατασκευή νέων.
3.6

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ1

Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται εξ αρχής λίγα µέτρα νοτιότερα από την θέση του
υπάρχοντος, τόσα ώστε να εξακολουθεί να λειτουργεί το υπάρχον µέχρι την ολοκλήρωση του
νέου.
Το έδαφος στην θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ1 έχει στάθµη +2,00 από την Μ.Σ.Θ.
Ο προσαγωγός αγωγός φθάνει κοντά σε βάθος 2,00 µέτρα. Εποµένως ο υγρός θάλαµος του
αντλιοστασίου θα βρίσκεται όλος κάτω από την στάθµη της επιφάνειας της θάλασσας. Από
την εκτελεσθείσα στη θέση του αντλιοστασίου γεώτρηση διαπιστώθηκε ότι το έδαφος µέχρι
βάθους 10,00 µέτρων αποτελείται από αργιλλώδη άµµο, πολύ διαπερατή. Η κατασκευή
συµβατικού αντλιοστασίου (από σκυρόδεµα) θα παρουσίαζε πάρα πολλές δυσκολίες. Για τον
λόγο αυτό θα τοποθετηθεί τυποποιηµένο προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο από
ινοπλισµένο µε ίνες υάλου πολυµερές (GRP). Το προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο θα
µεταφερθεί επί τόπου ολόσωµο και θα τοποθετηθεί µε γερανό.
Η έδρασή του, η αγκύρωση, η επίχωση και γενικώς όλη η εγκατάστασή του θα γίνει
σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την
αντιµετώπιση της δυνάµεως της ανώσεως επί του αντλιοστασίου, µε αγκύρωση σε
προκατασκευασµένη πλάκα από σκυρόδεµα, ή/και µε επί τόπου χυτευόµενο σκυρόδεµα.
Ο ανάδοχος πριν από την παραγγελία του αντλιοστασίου θα προσκοµίσει στην υπηρεσία τα
σχέδια του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου και τεχνικό φυλλάδιο στην Ελληνική
γλώσσα µε τα εξής τουλάχιστον περιεχόµενα :
1.

Εργοστάσιο κατασκευής, χώρα προέλευσης, πιστοποιητικό σήµανσης CE για το
αντλιοστάσιο

2.

Εγγύηση και υπό ποίους όρους δίδεται (εάν δίδεται)
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3.

Περιγραφή προκατασκευασµένου αντλιοστασίου ( στο σύνολό του)

4.

Υλικά κατασκευής αντλιοστασίου και ενσωµατουµένων εξαρτηµάτων και προδιαγραφές
µε τις οποίες αυτά συµµορφώνονται.

5.

Επιτρεπόµενα µόνιµα και κινητά φορτία στον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου.

6.

Οδηγίες µεταφοράς και αποθήκευσης

7.

Οδηγίες εγκατάστασης

8.

Τρόπος αγκυρώσεως και εξασφαλίσεως από την άνωση

9.

Υλικά και τρόπος επαναπιχώσεως του ορύγµατος

10.

Οδηγίες συνδεσµολογίας σωληνώσεων, αντλιών και καλωδίων

11.

Οδηγίες λειτουργίας συντηρήσεως και επισκευής.

12.

Μέτρα ασφαλείας κατά την µεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση.

Εντός του αντλιοστασίου θα τοποθετηθεί µία αντλία συν µία εφεδρική της. Οι σωληνώσεις
εντός του αντλιοστασίου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι οδηγοί ανάσυρσης των αντλιών
θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο εξοπλισµός του αντλιοστασίου θα προµηθευθεί από τον
οίκο κατασκευής του αντλιοστασίου.
3.6.1

Αντιστήριξη ορύγµατος εκσκαφής

Η θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ1 βρίσκεται σε επαφή της προς την παραλία περιφράξεως
του ξενοδοχείου Φελουτζή. Από την εκτελεσθείσα γεώτρηση Γ2 στη θέση του αντλιοστασίου
διαπιστώθηκε ότι µέχρι την στάθµη –4,50 υπάρχουν πτωχής διαβάθµισης καστανοί καστανέρυθροι αργιλώδεις χάλικες µε άµµο και από -4,50 µ έως -10,00 καστανή καστανότεφρη ιλυοαργιλώδης άµµος πολύ πυκνής αποθέσεως. Η στάθµη του νερού
βρίσκεται στο –1,40 από την επιφάνεια του εδάφους της θέσεως της γεωτρήσεως..
Η στάθµη εκσκαφής του αντλιοστασίου βρίσκεται περίπου στο –4,60 από την επιφάνεια του
εδάφους.
Ανοιχτή εκσκαφή δεν είναι δυνατόν να γίνει διότι θα απαιτηθεί πάρα πολύ µεγάλο όρυγµα, το
οποίο θα προκαλέσει κατάρρευση των παρακειµένων κατασκευών. Ο ανάδοχος θα επιλέξει
τον προσφορότερο για αυτόν τρόπο για αντιστήριξη του απαιτουµένου για την τοποθέτηση
του αντλιοστασίου ορύγµατος . Για την κοστολόγηση της αντιστηρίξεως αυτής προβήκαµε σε
προκαταρκτική επιλογή µεταλλικών πασσαλοσανίδων στην περίµετρο του ορύγµατος, βάσει
των ευρηµάτων της εκτελεσθείσης στη θέση αυτή γεωτρήσεως Γ2.
Εκτιµήθηκε ότι απαιτείται η τοποθέτηση πασσαλοσανίδων τύπου PU 18, µε έµπηξη σε 7,50
µέτρα και σε περίµετρο περίπου 14,00 µέτρων, ήτοι απαιτείται η χρησιµοποίηση περίπου
14x8 = 112 m2 πασσαλοσανίδων.
Τοποθετούνται 1 αντλία + 1 εφεδρική, παροχής 65,29 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 3,10 KW,
σε µανοµετρικό 7,90 µ.
3.6.2

Υπέργειος οικίσκος

Νοτίως του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου και σε απόσταση από αυτό περίπου 4,00
έως 5,00 µέτρων θα κατασκευασθεί ισόγειος οικίσκος για την στέγαση των ηλεκτρικών
πινάκων , του Η/Ζ και της δεξαµενής καυσίµων του.
Ο υπέργειος χώρος έχει εξωτερικές διαστάσεις 4,00x3,50 και εσωτερικό ύψος 2,32 m.
Ο θάλαµος αυτός θα κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από σκυρόδεµα (θεµέλια, τοιχεία, οροφή).

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_TP.doc

- 13 -

Ν5600a/5157/B02

Οι εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου (τοιχείων και οροφής) θα ηχοµονωθούν µε
πετροβάµβακα 50 Κg/m3 και επένδυση µε γυψοσανίδα.
Ο θάλαµος αυτός διαθέτει µία ανοιγόµενη δίφυλλη θύρα πλάτους 1,50 µέτρων και ύψους
2,00m, κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χάλυβα και θα χρωµατισθεί µε εποξειδική βαφή
χρώµατος µπλέ.
3.6.3

∆οµικό µέρος οικίσκου

•

Θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό B500C.

•

Στο σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθεί πρόσµικτο στεγανωτικό µάζης.

•

Η θεµελίωση του οικίσκου θα γίνει µε γενική κοιτόστρωση στην στάθµη + 1.40. Για την
εξασφάλιση µη υποσκαφής της θεµελιώσεως από την θάλασσα στην νότια, ανατολική
και βόρεια πλευρά του οικίσκου θα γίνει έµπηξη πασσαλοσανίδων τύπου PU 18,
χάλυβα S270GP, µήκους 2,00 µέτρων. Οι πασσαλοσανίδες θα εµπηχθούν από τη
στάθµη +1.70 έως -1,30 από την Μ.Σ.Θ.

•

Οι υπέργειες εξωτερικές επιφάνειες θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονίαµα.

•

Οι εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου (τοιχείων και οροφής) θα ηχοµονωθούν µε
πετροβάµβακα 50 Κg/m3 και επένδυση µε γυψοσανίδα.

•

Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα βαφούν µε εποξειδική βαφή µπλε χρώµατος.

•

Όλα τα επιχρίσµατα θα χρωµατισθούν µε πλαστικό υδρόχρωµα. Για τις εξωτερικές
επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα υδροχρώµατα ανθεκτικά για παράκτιες
περιοχές, µετά από έγκριση της υπηρεσίας.

3.7

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ2

Το αντλιοστάσιο αυτό κατασκευάζεται εξ αρχής λίγα µέτρα δυτικότερα από την θέση του
υπάρχοντος, σε επαφή µε υπάρχουσα ασφαλτοστρωµένη οδό.
Το έδαφος στην θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ2 έχει στάθµη +1,35 από την Μ.Σ.Θ.
Ο πυθµένας του προσαγωγού αγωγού βρίσκεται στην στάθµη -0,60 από την Μ.Σ.Θ.
Εποµένως ο υγρός θάλαµος του αντλιοστασίου θα βρίσκεται όλος κάτω από την στάθµη της
επιφάνειας της θάλασσας. Από την εκτελεσθείσα στη θέση του αντλιοστασίου γεώτρηση Γ3
διαπιστώθηκε ότι το έδαφος µέχρι βάθους 10,00 µέτρων αποτελείται από αργιλλώδη άµµο,
πολύ διαπερατή. Η κατασκευή συµβατικού αντλιοστασίου (από σκυρόδεµα) θα παρουσίαζε
πάρα πολλές δυσκολίες. Για τον λόγο αυτόν προτείνουµε την τοποθέτηση τυποποιηµένου
προκατασκευασµένου
αντλιοστασίου
από
ινοπλισµένο
πλαστικό
(GRP).
Το
προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο θα µεταφερθεί επί τόπου ολόσωµο και θα τοποθετηθεί µε
γερανό. Η έδρασή του, η αγκύρωση, η επίχωση και γενικώς όλη η εγκατάστασή του θα γίνει
σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την
αντιµετώπιση της δυνάµεως της ανώσεως επί του αντλιοστασίου. Ο ανάδοχος πριν από την
παραγγελία του αντλιοστασίου θα προσκοµίσει στην υπηρεσία τα στοιχεία που αναφέρονται
και στο αντλιοστάσιο Α/ΣΚ1.
Εντός του αντλιοστασίου θα τοποθετηθεί µία αντλία συν µία εφεδρική της.
Ο εξοπλισµός του αντλιοστασίου θα προµηθευθεί από τον οίκο κατασκευής του
αντλιοστασίου.
3.7.1

Αντιστήριξη ορύγµατος εκσκαφής

Η θέση του αντλιοστασίου Α/ΣΚ3 βρίσκεται µέσα στην αµµώδη παραλία στη θέση Λιµανάκι.
Από την εκτελεσθείσα γεώτρηση Γ3 στη θέση του αντλιοστασίου διαπιστώθηκε ότι µέχρι την
στάθµη –3,10 υπάρχει τεφρή ιλυοαργιλώδης άµµος, µε ασβεστολιθικά χαλίκια µέσης έως
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µεγάλης πυκνότητος, από 3,10-7,00 τεφρή ιλυοαργιλώδης άµµος, µέσης έως µεγάλης
πυκνότητος και από 7,00-10,00 τεφρή ιλυοαργιλώδης άµµος, µεγάλης πυκνότητος.
Η στάθµη εκσκαφής του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου βρίσκεται περίπου στο –4,60
από την επιφάνεια του εδάφους.
Ανοιχτή εκσκαφή δεν είναι δυνατόν να γίνει διότι θα απαιτηθεί πάρα πολύ µεγάλο όρυγµα, το
οποίο θα προκαλέσει κατάρρευση των παρακειµένων κατασκευών. Ο ανάδοχος θα επιλέξει
τον προσφορότερο για αυτόν τρόπο για αντιστήριξη του απαιτουµένου για την τοποθέτηση
του αντλιοστασίου ορύγµατος . Για την κοστολόγηση της αντιστηρίξεως αυτής προβήκαµε σε
προκαταρκτική επιλογή µεταλλικών πασσαλοσανίδων στην περίµετρο του ορύγµατος, βάσει
των ευρηµάτων της εκτελεσθείσης στη θέση αυτή γεωτρήσεως Γ3.
Εκτιµήθηκε ότι απαιτείται η τοποθέτηση πασσαλοσανίδων τύπου PU 18, µε έµπηξη σε 7,50
µέτρα και σε περίµετρο περίπου 17,00 µέτρων, ήτοι απαιτείται η χρησιµοποίηση περίπου
17x8 = 136 m2 πασσαλοσανίδων.
Τοποθετούνται 1 αντλία + 1 εφεδρική, παροχής 153,33 m3/h, εκτιµώµενης ισχύος 5,90 KW,
σε µανοµετρικό 9,5 µ
3.7.2

Υπέργειος οικίσκος

Ο οικίσκος αυτός κατασκευάζεται όπως και ο οικίσκος του αντλιοστασίου Α/ΣΚ1.
3.7.3

∆οµικό µέρος οικίσκου

Όπως του αντλιοστασίου Α/ΣΚ1, εκτός από την εξασφάλιση έναντι υποσκαφής της
θεµελιώσεώς του.
Για την εξασφάλιση µη υποσκαφής της θεµελιώσεως από την θάλασσα και τον παρακείµενο
χείµαρρο σε όλη την περίµετρο του οικίσκου θα γίνει έµπηξη πασσαλοσανίδων τύπου PU
18, χάλυβα S270GP, µήκους 2,00 µέτρων. Οι πασσαλοσανίδες θα εµπηχθούν από τη
στάθµη +1,00 έως -1,00 από την Μ.Σ.Θ.
3.8

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΣΚ3

Το αντλιοστάσιο αυτό βρίσκεται µέσα στην πόλη και µπροστά στο κτίριο που στεγάζεται η
Εθνική Τράπεζα. Του αντλιοστασίου αυτού θα κατασκευασθεί µόνο υπέργειος θάλαµος,
αφού ο υγρός του θάλαµος επαρκεί.
Ο υπέργειος χώρος αυτός έχει εξωτερικές διαστάσεις 4,00x3,50 και εσωτερικό ύψος 2,40 m.
Ο θάλαµος αυτός θα κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από σκυρόδεµα (θεµέλια, τοιχεία, οροφή).
Οι εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου (τοιχείων και οροφής) θα ηχοµονωθούν µε
πετροβάµβακα 50 Κg/m3 και επένδυση µε γυψοσανίδα.
Μέσα στον χώρο αυτό θα τοποθετηθεί το Η/Ζ, η αποθήκη καυσίµων του Η/Ζ, οι ηλεκτρικοί
πίνακες του αντλιοστασίου, οι συσκευή αποσµήσεως µε τα απαιτούµενα χηµικά για 36 µήνες
λειτουργία.
Ο θάλαµος αυτός διαθέτει µία ανοιγόµενη δίφυλλη θύρα πλάτους 1,50 µέτρων και ύψους
2,00 m και µία ανοιγόµενη θύρα πλάτους 0,90 m και ύψους 2,20m . Οι θύρες αυτές θα
κατασκευασθούν από γαλβανισµένο χάλυβα και θα χρωµατισθούν µε εποξειδική βαφή
χρώµατος µπλέ.
Στον υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου υπάρχουν εγκατεστηµένες δύο αντλίες ABS AFP 1043M70/2 µε ισχύ P1=8,40 KW και µέγιστη παροχή 122,0 m3/h.
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3.8.1

∆οµικό µέρος οικίσκου

•

Θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό B500C.

•

Στο σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθεί πρόσµικτο στεγανωτικό µάζης.

•

Οι εξωτερικές επιφάνειες θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονίαµα.

•

Οι εσωτερικές επιφάνειες του αντλιοστασίου (τοιχείων και οροφής) θα ηχοµονωθούν µε
πετροβάµβακα 50 Κg/m3 και επένδυση µε γυψοσανίδα.

•

Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα βαφούν µε εποξειδική βαφή µπλε χρώµατος.

•

Όλα τα επιχρίσµατα θα χρωµατισθούν µε πλαστικό υδρόχρωµα. Για τις εξωτερικές
επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα υδροχρώµατα ανθεκτικά για παράκτιες
περιοχές, µετά από έγκριση της υπηρεσίας.

4.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

Ο ∆ήµος Καρπάθου εκπόνησε την µελέτη «∆ίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας – διάθεσης λυµάτων ∆. Καρπάθου» µε βάση την σύµβαση που υπογράφτηκε
στις 10-04-2003.
Ένα µέρος του δικτύου διέρχεται από την ακτή Ποσιδείου µέσα στα όρια του αιγιαλού, και σε
επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου.
Η ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων µετά την γνωµοδότηση του τοπικού
συµβουλίου Μνηµείων ∆ωδεκανήσου στην υπ΄αριθµό 1/2-02-2006 συνεδρία του, αποφάσισε
την έγκριση της µελέτης µε την προϋπόθεση το τµήµα που θα εγκατασταθεί ο καταθλιπτικός
αγωγός στην ακτή Ποσιδείου να διαµορφωθεί σε πλακόστρωτο µονοπάτι.
4.1
4.1.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ
Χάραξη

Ο πεζόδροµος, ακολουθεί την φυσική διαµόρφωση του εδάφους µε µεταβλητό πλάτος, και
γίνονται διαπλατύνσεις, όπου αυτό είναι εφικτό.
4.1.2

Υψοµετρία

Επειδή τα τοπογραφικά υπόβαθρα ήταν προγενέστερα της διαµόρφωσης του µονοπατιού,
δεν υπάρχει µεγάλη ακρίβεια στην υψοµετρία του πεζοδρόµου.
Γενικά, διατηρείται το υψόµετρο του υφιστάµενου µονοπατιού σαν βάση για την κατασκευή
της λιθόστρατας οµαλοποιώντας την κλίση, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται καµπούρες
(εξάρσεις) ή λακκούβες διότι από την πλευρά της θάλασσας είναι ορατή η πορεία του.
4.1.3

∆ιαµόρφωση πρανούς

Προς την πλευρά του πρανούς όπου ο βράχος είναι συµπαγής, δεν γίνεται καµία
παρέµβαση, εκτός από τον καθαρισµό της βάσης του, για να είναι δυνατή η τµηµατική
ευθυγράµµιση της πορείας.
Όπου ο βράχος είναι σαθρός, καθαρίζεται στην βάση του και κατασκευάζεται λιθόκτιστο
τοιχείο, µεταβλητού ύψους προκειµένου να συγκρατηθεί το πρανές και να προστατευθούν οι
διερχόµενοι από µικροκατολισθήσεις.
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Στο τµήµα που το πρανές αποτελείται από µπάζα και χώµα, κατασκευάζονται τρεις κερκίδες
από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι οποίες αφενός λειτουργούν προστατευτικά, αφετέρου
χρησιµοποιούνται σαν χώρος στάσης.
4.1.4

∆ιαµόρφωση ορίου προς τη θάλασσα

Προς την πλευρά της θάλασσας στην αρχή του πεζοδρόµου, κατασκευάζεται µια σκάλα που
οδηγεί στην µικρή παραλία που υπάρχει εκεί.
Στην συνέχεια προστατευτικό τοιχείο κατασκευάζεται µόνο στα σηµεία που είναι επικίνδυνα
για τον χρήστη, λόγω υψοµετρικής διαφοράς µε την θάλασσα, δηλαδή όπου ο πεζόδροµος
εφάπτεται µε την θάλασσα ή έχει µεγάλη υψοµετρική διαφορά από την βραχώδη ακτή. Με
αυτόν τον τρόπο δεν αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο.
4.1.5

∆ιαµόρφωση δαπέδου

Το δάπεδο γίνεται µε εγκιβωτισµό φυσικών ντόπιων λίθων σε σκυρόδεµα και οµαλοποίηση
της τελικής επιφάνειας. Έτσι, εξασφαλίζεται µια συνέχεια µε το γύρω βραχώδες τοπίο.
4.1.6

Υλικά

Όλες οι κατασκευές έχουν σαν βάση την πέτρα που υπάρχει θρυµµατισµένη γύρω από το
καρνάγιο, σε µεγάλη ποσότητα, από προηγούµενες παρεµβάσεις. Η ίδια η πέτρα υπάρχει
άφθονη σε όλο το νησί.
4.1.7

Φωτισµός

Ο φωτισµός του χώρου είναι περιορισµένος και γίνεται µε χαµηλά φωτιστικά τύπου χελώνας,
που τοποθετούνται εγκιβωτισµένα µέσα στην τοιχοποιία, σε απόσταση 25-30εκ. από την
επιφάνεια του πεζοδρόµου.
Τα φωτιστικά είναι ανθεκτικά στις ειδικές καιρικές συνθήκες.
Ειδικά σηµεία (π.χ. σπηλιά) τονίζονται µε προβολείς.
4.1.8

Φύτευση

Φυτεύσεις γίνονται όπου το έδαφος και η µορφολογία του χώρου το επιτρέπουν.
Στην αρχή του πεζοδρόµου φυτεύονται τρία αλµυρίκια.
Όπου υπάρχει χώµα στο πρανές, καθώς και στο παρτέρι φυτεύονται διαπλάσεις
σκληρόφυλλων άγριων θάµνων, που δείγµατά τους υπάρχουν εκεί σήµερα (σχίνος,
ασπάλαθος, πουρνάρι) ή φρύγανα (αστοιβή, θυµάρι, αφάνα κ.λ.π.)
Εκεί που υπάρχει µαλακό έδαφος, εµπλουτίζεται µε φυτική γη και φυτεύεται µπούζι για
καλύτερη συγκράτηση των πρανών, διότι είναι ανθεκτικό στο συγκεκριµένο φυσικό
περιβάλλον.

5.

∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για τις θέσεις
των δικτύων Ο.Κ.Ω. στη περιοχή κατασκευής του έργου, ακόµη και αυτών που επισηµαίνονται
στις µελέτες, προκειµένου να φροντίσει για την µετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης, οφείλει
να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει
ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή.
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ΜΕΛΕΤΕΣ

6.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Ονοµασία Μελέτης
Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων δικτύου αποχέτευσης
Γεωτεχνική έρευνα δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης
Λυµάτων Καρπάθου
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης
Λυµάτων Καρπάθου
Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δικτύου αποχέτευσης

Οι παραπάνω µελέτες θα παραδοθούν στον 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 στα σχετικά άρθρα της ΕΣΥ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

7.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δηµόσιες εκτάσεις και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Ο
καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων οικοπέδων, όπου αυτά είναι
ασαφή, θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών Αρχών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχουν συνταχθεί οι παρακάτω Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων :
Α/Α Ονοµασία Μελέτης

1

Αποφάσεις

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης
Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων Καρπάθου

959/26.07.2011
1301/25.05.2010

Τροποποίηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
2
δικτύου αποχέτευσης

1293/17.12.2004

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παραπάνω Αποφάσεις κατά την
κατασκευή των έργων οι οποίες όµως δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλες άδειες και εγκρίσεις
συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στις παραπάνω αποφάσεις 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.
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Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013
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∆ηµήτριος Τσολιάνος
∆ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου
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Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
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