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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

 

Το αντικείµενο του έργου αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης των Οικισµών Μανωλά και Ποταµού, των αντλιοστασίων λυµάτων και των 

κεντρικών αγωγών µεταφοράς λυµάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αφορά επίσης 

κάθε έργο που σχετίζεται µε την κατασκευή του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς 

λυµάτων και του συστήµατος διανοµής νερού στους παραπάνω Οικισµούς  ώστε να 

αντιµετωπισθεί συνολικά το πρόβληµα της Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τη νήσο Θηρασία. 

Ειδικότερα περιλαµβάνει: 

• Κατασκευή των εσωτερικών δικτύων Ύδρευσης των Οικισµών Μανωλά και Ποταµού 

• Κατασκευή του αγωγού µεταφοράς νερού από τους Οικισµούς Ποταµού και Αγριλιάς 

µέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) 

• Κατασκευή των εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης των Οικισµών Μανωλά και Ποταµού 

• Κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων λυµάτων στον Οικισµό Μανωλά στην Καλντέρα για 

την µεταφορά  των λυµάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας (Ε.Ε.Λ.) 

• Κατασκευή των κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών µεταφοράς από τα αντλιοστάσια 

λυµάτων σε φρεάτια µε µεγαλύτερο υψόµετρο 

• Κατασκευή των κεντρικών βαρυτικών αγωγών µεταφοράς των λυµάτων στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) 

• Ασφαλτόστρωση του δρόµου πρόσβασης προς το οικόπεδο όπου θα κατασκευασθεί η 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

 

 Η επιλογή της θέσης κατασκευής των αντλιοστασίων έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

δυνατή η αποχέτευση των οικιών που βρίσκονται στην περιοχή της καλντέρας. Στην 

παρούσα φάση δεν προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για τους Οικισµούς 

Κόρφου και Ρίβας λόγω µη δυνατότητας άµεσης διάθεσης των λυµάτων λόγω των 

 απαιτούµενων ειδικών τεχνικών έργων επειδή βρίσκονται στο επίπεδο της θαλάσσης και 

την µεγάλη υψοµετρική διαφορά που έχουν µε τους άλλους οικισµούς. 
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Το προτεινόµενο έργο θα δώσει λύση στα χρόνια προβλήµατα Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

της περιοχής και θα αναβαθµίσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων, ενώ θα αποτελέσει κίνητρο 

της τουριστικής και πληθυσµιακής ανάπτυξης της περιοχής. Ταυτόχρονα µε το έργο αυτό θα 

γίνει δυνατή η χρήση των δεξαµενών και του κεντρικού αγωγού Ύδρευσης που έχουν 

κατασκευασθεί. 

 

1.1 Στοιχεία σύνταξης της Μελέτης 

Για τη σύνταξη της παρούσας Μελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία και µελέτες. 

• Χάρτης της Ν. Θηρασίας σε κλίµακα 1:50.000  έκδοσης Γ.Υ.Σ. 

• Τοπογραφικό διάγραµµα (ορθοφωτοχάρτες) σε κλίµακα 1: 1.000  της περιοχής της 

µελέτης που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό κ. Περδικάρη. 

• Τοπογραφικά διαγράµµατα της νήσου Θηρασίας σε κλίµακα 1:5000 έκδοσης Γ.Υ.Σ. 

• Μελέτη Ύδρευσης της Νήσου Θηρασίας που εκπονήθηκε από τον Βασίλειο Μηλιώκα και 

συνεργάτες τον Οκτώβριο του 1998. 

• ∆ηµογραφικά στοιχεία και απογραφές 

• Πληθυσµιακά στοιχεία που ελήφθησαν από τα αρχεία της Κοινότητας Οίας. 

 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν και τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η απόφαση 9363/1-9-1994 του Νοµάρχη Κυκλάδων για την επιβολή περιοριστικών 

µέτρων που θα προστατεύσουν το υδατικό δυναµικό των Κυκλάδων. 

2. Κλιµατολογικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους η Νοµαρχία Κυκλάδων και η 

Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

3. Στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους µελετητές µε επισκέψεις στη νήσο Θηρασία. 

 

 

1.2 Έδαφος-Υπέδαφος 

Το έδαφος της  περιοχής µελέτης έχει κλίση προς τα δυτικά, για τους οικισµούς Μανωλά και 

Ποταµού,  κατά τη φορά που γίνεται και η µεταφορά των λυµάτων. Έτσι  η διοχέτευση των 

λυµάτων και  η µεταφορά νερού θα γίνεται µε φυσική ροή. Τα υψόµετρα που θα 

τοποθετηθούν οι αγωγοί κυµαίνονται από +187m (οικισµός Μανωλά) µέχρι +20m (οικόπεδο 

Ε.Ε.Λ.). 

Το έδαφος της περιοχής µελέτης είναι προϊόν της Μινωικής έκρηξης. Προέρχεται από αβαθή 

µαγµατική εστία και η σύστασή της είναι ρυοδακιτική. Αποτελείται  από  διαδοχικές στρώσεις 

αποτέλεσµα των διαδοχικών παροξυσµικών φάσεων. Ειδικότερα, σύµφωνα µε µελέτη του 

ΙΓΜΕ, τα διάφορα στρώµατα από κάτω προς τα πάνω µπορούν να ταξινοµηθούν ως: 

1. Λάβες και σκουριές που αποτελούν το γεωλογικό υπόβαθρο του νησιού µε χαλαζιακή 

σύσταση. Οι σκουριές παρεµβάλλονται ανάµεσα στα διαφορετικά στρώµατα λάβας. 
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2. Τα ηφαιστειακά πυροκλαστικά υλικά µε µικρή υδατοπερατότητα που µπορούν δυνητικά 

να αποτελέσουν τη βάση σχηµατισµού υδροφόρου ορίζοντα. Μπορούµε να 

διακρίνουµε: 

(α) Το κατώτερο στρώµα µέσου πάχους 1 έως 5 µέτρα αποτελείται από αδρόκοκκη κίσσηρη. 

Η κίσσηρη αυτή (τεµάχια διαµέτρου 15 cm) έχει απαλό κόκκινο χρώµα και βρίσκεται σε 

ανάµιξη µε στάχτες και ογκόλιθους παλαιότερων λαβών. 

(β) Το ενδιάµεσο στρώµα, µέσου πάχους 1 έως 12 µέτρα αποτελείται από υπόλευκη 

κίσσηρη. 

(γ) Το ανώτερο στρώµα, µέσου πάχους 2 έως 12 µέτρων, αποτελείται από χαοτικά ρεύµατα 

τέφρας, στα οποία βραχώδη τεµάχια και θραύσµατα παλαιότερων λαβών  βρίσκονται 

αναµεµιγµένα µε ηφαιστειακή στάχτη και κίσσηρη. 

 

1.3 Κλιµατολογικά στοιχεία 

Κλίµα 

To κλίµα της νήσου Θηρασίας είναι χαρακτηριστικό Αιγαιοπελαγίτικο. Αυτό σηµαίνει ότι 

έχουµε δροσερό καλοκαίρι και όχι ιδιαίτερα κρύο χειµώνα. Συχνές βροχές το χειµώνα, 

σπάνιες ή καθόλου βροχές το καλοκαίρι. Με την αναφερθείσα µορφολογία του εδάφους δεν 

είναι δυνατή η συγκράτηση επιφανειακών υδάτων, έτσι ώστε όλες οι παλαιές οικίες διέθεταν 

ιδιωτικές δεξαµενές για αποθήκευση νερού την χειµερινή περίοδο. 

 Αν και δεν υπάρχει µετεωρολογικός σταθµός στη Θηρασία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

τα στοιχεία του σταθµού Θήρας λόγω της κοντινής απόστασης των δύο νησιών. Τα 

κλιµατολογικά στοιχεία που ελήφθησαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) 

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Θερµοκρασία, σχετική υγρασία 

Στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί δίνονται οι µέσες θερµοκρασίες ανά µήνα για την χρονική 

περίοδο από 1974-1997. Επίσης δίνονται οι µέσες µέγιστες και ελάχιστες θερµοκρασίες 

καθώς και η επικρατούσα σχετική υγρασία. Από τον πίνακα προκύπτει ότι η µέση ετήσια 

θερµοκρασία είναι 17,9ο C και η µέση σχετική υγρασία 67,47 %.  Στο σχήµα 1.1 

παρουσιάζονται γραφικά τα δεδοµένα του πίνακα 1.1 

 

     Πίνακας 1.1 Μέση θερµοκρασία και σχετική υγρασία  κατά τα έτη 1974-1997 

 

Μήνας Μέση 

θερµοκρασία 

(οC) 

Μέση Μεγίστη 

Θερµοκρασία (οC) 

Μέση Ελαχίστη 

Θερµοκρασία (οC) 

Σχετική 

Υγρασία (%) 

Ιανουάριος 11,4 13,4 9,3 70,7 

Φεβρουάριος 11,3 13,6 9,2 69,5 

Μάρτιος 12,7 15,1 10,2 70,8 

Απρίλιος 15,5 18,2 12,5 69,2 
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Μέση θερµοκρασία

Σχετική υγρασία

Μάιος 19,3 22,2 15,8 67,3 

Ιούνιος 23,6 26,8 19,8 62,3 

Ιούλιος 25,5 28,4 22,0 59,5 

Αύγουστος 25,1 28,1 22,0 61,7 

Σεπτέµβριος 22,8 25,7 19,7 65,8 

Οκτώβριος 19,3 22,0 16,7 70,1 

Νοέµβριος 15,5 18,0 13,1 71,6 

∆εκέµβριος 12,8 15,0 10,4 71,1 

Ετήσιες τιµές 17,9 20,54 15,06 67,47 

   
 Σχήµα 1.1.   Μέση θερµοκρασία και σχετική υγρασία στη νήσο Θηρασία κατά τα έτη 1974-
1997. 

 

Βροχοπτώσεις και  άνεµοι 

Στον πίνακα 1.2 δίδονται τα στοιχεία που αφορούν το µέσο ποσοστό βροχόπτωσης. Τα 

στοιχεία του πίνακα είναι σύµφωνα µε τις γενικές παρατηρήσεις που έγιναν για το κλίµα της 

περιοχής. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι το µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης είναι 25,44  mm.   
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Πίνακας 1.2. Μέσο ύψος βροχόπτωσης κατά τα έτη 1974-1997 σε mm νερού. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 1.3, οι επικρατούντες άνεµοι είναι Βόρειοι σε ποσοστό 

περίπου 30 %.  Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους οι 

άνεµοι είναι τέτοιας διεύθυνσης ώστε οι δηµιουργούµενες πιθανόν οσµές από τη κατεργασία 

των λυµάτων να  παρασύρονται εκτός των δύο οικισµών. Από τα στοιχεία επίσης προκύπτει 

ότι στην περιοχή σε ετήσια βάση πνέουν άνεµοι ταχύτητας από 3-6 Beaufort σε ποσοστό 71 

%, ενώ άνεµοι µικρότεροι των 2 Beaufort σε ποσοστό 28 %. Έτσι η ύπαρξη  γενικά ανέµων  

στη περιοχή επιδρά θετικά στη διάχυση των οσµών.  

Πίνακας 1.3. Μέση ετήσια ταχύτητα ανέµων κατά τα έτη 1974-1997 σε ποσοστό  % 
 

Ταχύτητα 

ανέµου 

(beaufort) 

∆ιεύθυνση και ταχύτητα ανέµων σε ποσοστό % 

(N=Βόρειος, W=∆υτικός, S=Νότιος, Ε=Ανατολικός) 

    N             NE            E           SE              S            SW           W         NW         

0         

1 0,927 1,357 0,132 0,221 0,232 0,905 0,795 0,894 

2 3,399 2,991 0,585 1,059 0,739 2,373 2,461 2,439 

3 6,577 3,399 0,795 1,710 1,238 2,483 3,719 4,293 

4 9,104 3,057 0,331 1,324 1,050 2,406 2,979 4,282 

5 5,738 1,479 0,121 0,717 0,541 1,545 1,435 1,832 

6 2,500 0,938 0,044 0,475 0,265 1,028 0,781 0,706 

7 0,783 0,265 0,011 0,143 0,121 0,419 0,143 0,154 

8 0,177 0,077 0,011 0,011 0,022 0,154 0,044 0,022 

9 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0,000 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

>11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Άθροισµα 29,216 13,574 2,03 5,66 4,208 11,324 12,368 14,622 
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∆ηµογραφικά στοιχεία 

 

Μόνιµος πληθυσµός 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. η µείωση του πληθυσµού του νησιού κατά τα 

έτη 1961-1971 έφτασε το 39 %. Κατά τα έτη 1971-1981 η µείωση αυτή ανήλθε στο 16 % ενώ 

στις υπόλοιπες Κυκλάδες είχαµε αύξηση 5,4 %. Κατά την περίοδο 1981-1994 παρουσιάζεται 

οριακή αύξηση του πληθυσµού. Κατά την απογραφή του 2001 ο µόνιµος πληθυσµός της 

νήσου Θηρασίας  ήταν 268 άτοµα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο µόνιµος πληθυσµός 

αυξάνει σηµαντικά κατά την διάρκεια της τουριστικής  περιόδου λόγω της ύπαρξης 

παραθεριστών και ηµερήσιων εκδροµέων. Έτσι ο συνολικός αριθµός των κατοίκων κατά την 

τουριστική περίοδο µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι: 

1.    Μόνιµοι κάτοικοι:   268 άτοµα 

2.   Εποχιακοί κάτοικοι:   350 άτοµα 

3.   ∆ιερχόµενοι επισκέπτες:  1000 άτοµα 
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

 

Ολοκληρώθηκε  η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης µε δεξαµενές αποθήκευσης 

νερού, στις οποίες µεταφέρεται νερό µε υδροφόρα πλοία. Προβλέπεται η κατασκευή νέας 

µονάδας αφαλάτωσης η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων σε νερό. Η ύδρευση 

του νησιού γίνεται από ιδιωτικές δεξαµενές, στις οποίες συλλέγεται βρόχινο νερό,  ή µερικώς 

από το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης µε το νερό που µεταφέρουν τα υδροφόρα πλοία. 

Στο νησί δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Η διάθεση των λυµάτων γίνεται σε ιδιωτικούς 

απορροφητικούς βόθρους αγνώστου κατασκευαστικών και λειτουργικών προδιαγραφών ή 

ελεύθερα στην περιοχή της καλντέρας, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και αισθητική 

των κατοίκων. 

 

4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 

4.1. Χρονικός ορίζοντας σχεδιασµού 

Ο σχεδιασµός των έργων γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74 για το έτος στόχο 2040 που 

αποτελεί τη τελική φάση ανάπτυξης. 

 

4.2.  Πληθυσµιακά στοιχεία Περιοχής Μελέτης 

Η προς µελέτη περιοχή πιστεύεται ότι θα παρουσιάσει αυξητική τάση όσον αφορά τον µόνιµο 

πληθυσµό της αλλά και  τον εποχιακό και  ο διερχόµενο πληθυσµό.  Η εκτίµηση της εξέλιξης 

του πληθυσµού της υπό µελέτη περιοχής στο έτος 2037 γίνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω 

αναγωγικό τύπο:  

     ( )νν α+×∏=∏ 1O  

Όπου,  Πν  ο πληθυσµός µετά ν έτη, Πο  ο αρχικός πληθυσµός, α η µέση ετήσια αύξηση του 

πληθυσµού, και ν τα έτη. Η πρόβλεψη του πληθυσµού µέχρι το έτος 2040 φαίνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1.4  Πρόβλεψης πληθυσµιακής εξέλιξης Οικισµού Θόλου 
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ΕΙ∆ΟΣ Πληθυσµός Μέση ετήσια Πληθυσµός Μέση ετήσια Πληθυσµός

α/α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ από στοιχεία µεταβολή έτους 2025 µεταβολή έτους 2045

(Σε άτοµα) της κοινότητας ( %) (Σε άτοµα) ( %) (Σε άτοµα)

Θηρασίας

(Σε άτοµα)

1 Μόνιµοι κάτοικοι 268 1% 327 1% 399

2 Εποχιακοί κάτοικοι 200 1% 244 2% 363

3 ∆ιερχόµενοι 

Τουρίστες 500 2% 743 2% 1104

ΣΥΝΟΛΑ 968 1314 1866

Περίοδος 2005 - 2025 Περίοδος 2025 - 2045

 
 

4.3. Ειδική κατανάλωση νερού - Παροχές αστικών λυµάτων 

Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης νερού στην υπό µελέτη περιοχή θα χρησιµοποιηθούν 

τα παρακάτω δεδοµένα που είναι σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη ∆ιεθνή Βιβλιογραφία µε τις 

αποφάσεις του ΟΗΕ για την ελάχιστη κατανάλωση νερού ανά κάτοικο, αλλά και τα ιστορικά 

και κοινωνικά δεδοµένα του νησιού. Τονίζεται ότι η σηµερινή κατανάλωση είναι πολύ 

µικρότερη από τη θεωρούµενη σε αυτή την ανάλυση. 

 

• Για κάθε µόνιµο κάτοικο  
ηµεραατοµο

υδ
×

=
lt

q 150  

 

• Για κάθε εποχιακό κάτοικο  
ηµεραατοµο

υδ
×

=
lt

q 200  

 

• Για κάθε διερχόµενο επισκέπτη 
ηµεραατοµο

υδ
×

=
lt

q 30  

 

Αν υποθέσουµε ότι  οι εποχιακοί κάτοικοι και οι διερχόµενοι επισκέπτες διαµένουν 3 µήνες το 

χρόνο, και χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα 1.4, τότε η συνολική κατανάλωση 

νερού για το έτος 2001 θα είναι :  

 
• Για µόνιµους κατοίκους   3m 673.1436515,0268 =××=υδV  

• Για εποχιακούς κατοίκους   3m 600.39020,0200 =××=υδV  

• Για κάθε διερχόµενους επισκέπτες 3m 350.19003,0500 =××=υδV  

     ΣΥΝΟΛΟ 3
, m 623.19=συνυδV  

 

Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να υπολογισθούν οι καταναλώσεις για τα έτη  2025 και  2045 ως, 
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  Έτος  Κατανάλωση (m3) 

   2025     24.294 

 2045  31.353 

 

Από την προηγούµενη ανάλυση είναι δυνατός ο προσδιορισµός των ετήσιων αναγκών 

ύδατος των κατοίκων της νήσου Θηρασίας αλλά και ο παραγόµενος όγκος λυµάτων προς 

επεξεργασία και διάθεση. 

 

Η µέση ωριαία κατανάλωση µπορεί να υπολογισθεί  για τους 3 µήνες, οπότε θα έχουµε και 

τη µεγίστη κατανάλωση ως:  

 
ηµεραηµυδολ /m 96m 568.8350.1600.39015,0268 3

..
3 =⇒=++××= QV  

 

Συνεπώς η µέση ωριαία κατανάλωση θα είναι: 
h

m

h
Q

33

.. 0,4
24

6m9
==ωρυδ . Αν υποθέσουµε 

διακύµανση 10 % τότε η µέση κατανάλωση µπορεί να υποτεθεί 4,5 m3/h. 

 

Αν υποθέσουµε ότι η µεγίστη ωριαία κατανάλωση δεν µπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της 

µέσης ωριαίας κατανάλωσης, τότε θα έχουµε ότι,  
h

m

h

m
Q

33

.max.  5,13 5,43 =×=ωρυδ .  

 

Από τη µέση ηµερήσια κατανάλωση νερού εκτιµάται η µέση ηµερήσια παροχή ακαθάρτων, 

υπολογιζόµενη στο 80 % της κατανάλωσης νερού. Έτσι η  ηµερήσια παροχή λυµάτων για το 

έτος 2000  θα είναι: 

ηµερα
ηµλ

33

.. 875,48,0
m

h

m
Q =×=  

Η µεγίστη ηµερήσια παροχή αστικών λυµάτων προκύπτει από τη σχέση:  

 

ηµερα
=×= ηµληµλ

3

...max..  1305,1
m

QQ  
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

5.1. Γενικά 

Η σχεδίαση και κατασκευή των έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης γίνεται κατά µήκος των 

επαρχιακών δρόµων Μανωλά  - Ποταµού καθώς και κατά µήκος των µονοπατιών των 

Οικισµών, έτσι ώστε να είναι αφ’ ενός εύκολα κατασκευάσιµα αφ’ ετέρου να µην χρειασθούν 

απαλλοτριώσεις και χρήσεις δουλείας. 

Τα τρία αντλιοστάσια συλλογής λυµάτων θα κατασκευασθούν σε κατάλληλες θέσεις στις 

παρυφές του οικισµού Μανωλά στην καλντέρα, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αντίστοιχες  

οριζοντιογραφίες. 

Κατά την κατασκευή των έργων πρέπει να δοθεί προσοχή στην ύπαρξη υπογείων καλωδίων 

του ΟΤΕ καθώς και στο υπάρχον δίκτυο Ύδρευσης. Να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν, ούτε 

χρειάζεται να κατασκευασθούν, ειδικά τεχνικά έργα  κατά µήκος των έργων. Σε κάποια 

σηµεία βέβαια θα χρειασθεί η διέλευση των αγωγών από υπόσκαφες οικίες, για τις οποίες θα 

πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασής τους, το κόστος των οποίων έχει περιληφθεί στα 

τεύχη προµέτρησης, τιµολογίου και προϋπολογισµού. 

Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται επίσης και η ασφαλτόστρωση του δρόµου 

πρόσβασης προς το οικόπεδο όπου θα κατασκευασθεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) της νήσου Θηρασιάς. Πρόκειται για χωµατόδροµο που ξεκινά από τον 

επαρχιακό ασφαλτοστρωµένο δρόµο Ρίβας - Αγριλιάς και φθάνει µέχρι το Β∆ άκρο του 

οικοπέδου µε συν. µήκος 340m και κυµαινόµενο πλάτος όπως εµφανίζεται στο σχέδιο Ο.1. 

 

5.2. Γενική διάταξη των έργων 

Οι βασικοί αγωγοί ύδρευσης χαράσσονται στα εσωτερικά µονοπάτια των οικισµών, αλλά και 

κατά µήκος της καλντέρας για την ύδρευση των οικιών που βρίσκονται στα κατώτατα σηµεία. 

Γενικά τα δίκτυα ύδρευσης θα κατασκευασθούν µε πλαστικούς σωλήνες Φ63mm από HDPE 

(υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) 3ης γενιάς /16bars, ειδικοί για πόσιµο νερό. 

Οι διαδροµές των αγωγών Ύδρευσης και των φρεατίων µε τα σχετικά εξαρτήµατα όπου 

απαιτούνται, δηλαδή ρυθµιστές πίεσης, δικλείδες αποµόνωσης και εξαεριστικά δίδονται στις 

οριζοντιογραφίες O.1, O.2, O.4 & O.5. 

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των Οικισµών χαράσσεται κατά µήκος των µονοπατιών 

που υπάρχουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συλλογή των λυµάτων µε ελεύθερη 

φυσική ροή, όπου αυτό είναι δυνατό. Ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης περιλαµβάνει ένα 

µικρό τµήµα στον Οικισµό Μανωλά και ένα άλλο στον Οικισµό Ποταµού. 

Όλοι οι αγωγοί αποχέτευσης λειτουργούν µε βαρύτητα. Οι αγωγοί αποχέτευσης που 

βρίσκονται στην µεριά της καλντέρας καταλήγουν µε φυσική ροή σε στεγανά φρεάτια και 

ακολούθως µε την χρήση αντλιοστασίων ανυψώνονται σε µεγαλύτερο υψόµετρο για να 

οδηγηθούν µε βαρύτητα προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 
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Οι βαρυτικοί αγωγοί αποχέτευσης θα είναι Φ200mm από PVC σειρά 41, ενώ οι καταθλιπτικοί 

αγωγοί Φ90mm από PE / 16bars. Όπου απαιτηθεί, µετά από έγκριση της επίβλεψης, θα 

εγκατασταθούν αγωγοί ΡΕ 100, 6ατµ. 

Οι διαδροµές των αγωγών Αποχέτευσης και οι θέσεις των φρεατίων δίδονται στις 

οριζοντιογραφίες O.1, O.2, O.4 & O.5 και τις µηκοτοµές Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 & Μ5. 
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6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1. Υλικό σωλήνων και εξαρτήµατα δικτύου 

Για τους αγωγούς Ύδρευσης επιλέγονται πλαστικοί σωλήνες Φ63mm από HDPE 3ης γενιάς / 

16bars, ειδικοί για πόσιµο νερό. 

Για τους βαρυτικούς αγωγούς Αποχέτευσης επιλέγονται σωλήνες κατασκευασµένοι από 

πολυβυνιλοχλωρίδιο PVC σειράς 41, Φ200mm και ΡΕ 100. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί 

αποχέτευσης θα είναι από πολυαιθυλένιο HDPE / 16bars, Φ90mm. 

Επίσης τα εξαρτήµατα δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης θα είναι από PVC ή HDPE 

ανάλογα µε το είδος των σωλήνων. 

Οι λόγοι επιλογείς για τη χρησιµοποίηση πλαστικών σωλήνων είναι : 

• Το νερό της αφαλάτωσης που µελλοντικά θα χρησιµοποιηθεί για την υδροδότηση του 

νησιού, παρουσιάζει σχετικά υψηλή διαβρωτική ικανότητα, έτσι ώστε θα πρέπει να 

αποφευχθεί η χρήση µεταλλικών αγωγών και εξαρτηµάτων. Αντίθετα το HDPE δεν 

διαβρώνεται. 

• Το HDPE είναι χηµικώς αδρανές και δεν διαβρώνεται από τα αστικά λύµατα. 

• Έχουν λεία επιφάνεια µε µικρό συντελεστή τραχύτητας έτσι ώστε να έχουµε µικρές 

απώλειες πίεσης στον αγωγό Ύδρευσης  και δεν δηµιουργούνται επικαθίσεις σε αµφοτέρους 

τους αγωγούς. 

• Είναι ελαφρείς, παράγονται σε µεγάλα µήκη και υπάρχουν ποικίλα εξαρτήµατα έτσι ώστε η 

σύνδεση µεταξύ των αλλά και µε τα διάφορα εξαρτήµατα να είναι γρήγορη και εύκολη. 

• Η στεγανοποίηση των συνδέσεων είναι πολύ καλή, είτε µε τη χρήση ειδικής κόλλας, είτε µε 

ειδικό ελαστικό δακτύλιο. Πάντως θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντα ανά ορισµένο µήκος 

πλαστικοί δακτύλιοι έτσι ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα από διαστολές και συστολές. 

• Έχουν ικανοποιητική αντοχή σε εξωτερικά φορτία,  έτσι ώστε δεν χρειάζεται εγκιβωτισµός 

των σωληνώσεων σε σκυρόδεµα. 

• Έχουν πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής. 

• Το πολυαιθυλένιο είναι εύκαµπτο και µπορεί να ακολουθεί τη γραµµή του µονοπατιού. ∆εν 

διαβρώνεται και υπάρχουν όλα τα εξαρτήµατα τυποποιηµένα. 

 

6.2.  Σκάµµατα αγωγών 

Οι αγωγοί αποχέτευσης βαρύτητας  θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις µηκοτοµές της 

εγκεκριµένης µελέτης κατ΄ αρχήν σε βάθος τουλάχιστον 1,5 m κατά µήκος των δρόµων όπου 

υπάρχει πρόσβαση οχηµάτων και 0,6 - 0,7 m κατά µήκος των µονοπατιών εντός των 

Οικισµών σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια των τυπικών σκαµµάτων της µελέτης. Το µικρότερο 

βάθος τοποθέτησης των αγωγών εντός των οικισµών κρίνεται αναγκαίο λόγω της ύπαρξης 

υποσκάφων και της ιδιοµορφίας της συγκεκριµένης περιοχής.  Η τοποθέτηση του αγωγού 

αποχέτευσης θα πρέπει να κάνει ευχερή αφ’ ενός µεν τη σύνδεση σε αυτόν εγκάρσιων 

αγωγών ή αποχετεύσεων παρακειµένων κτισµάτων, αφ’ ετέρου τη διασταύρωσή του µε άλλα 
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δίκτυα που τοποθετούνται επιφανειακά. Σε περίπτωση που ο αγωγός αποχέτευσης λόγω 

κλίσεων βρίσκεται πλησίον της επιφάνειας στα µονοπάτια τότε θα εγκιβωτίζεται σε 

σκυρόδεµα. 

 

Οι αγωγοί Ύδρευσης θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις σχετικές µηκοτοµές του αγωγού 

Αποχέτευσης, της παρούσας µελέτης και πάντως τουλάχιστον 20 cm υπεράνω της άνω 

γενέτειρας του αγωγού αποχέτευσης έτσι ώστε να αποφεύγεται εισροή λυµάτων στον αγωγό 

ύδρευσης σε περίπτωση διαρροής . 

 

Οι  αγωγοί Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα εδράζονται σε στρώµα άµµου πάχους 10 cm και 

θα εγκιβωτίζονται σε άµµο µέχρι ύψους  τουλάχιστον 10 cm από την άνω γενέτειρα των 

αγωγών. Το υπόλοιπο σκάµµα θα συµπληρώνεται µε κατάλληλα επιλεγµένα προϊόντα 

εκσκαφής χωρίς λίθους ή θραυστό  υλικό λατοµείου σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια  της 

µελέτης και των τυπικών σκαµµάτων. 

 

Η αρχική επιφάνεια του οδοστρώµατος που εκσκάπτεται, θα αποκαθίσταται ανάλογα µε τη 

σύσταση του οδοστρώµατος προ της επέµβασης. Πάντως λόγω ιδιοµορφίας των 

µονοπατιών και ανάγκης υποβιβασµού του οδοστρώµατος θα πρέπει να καθαιρείται όλο το 

οδόστρωµα στα µονοπάτια εντός των οικισµών. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους δύο 

αγωγούς. Ειδικά για τον αγωγό ύδρευσης θα πραγµατοποιείται αγκύρωσή τους µε 

σκυρόδεµα σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης του αγωγού καθώς και στα τυφλά σηµεία του. 

 

Το ελάχιστο πλάτος του σκάµµατος θα είναι 0,6 m εντός του οικισµού και 0,8 m εκτός αυτού, 

σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια της µελέτης ΤΥΠ-1, ΤΥΠ-2, ΤΥΠ-4 & ΤΥΠ-5. Στα ίδια σχέδια 

δίνονται και τα βάθη εκσκαφής των σκαµµάτων. 

 

Όπου τα πρανή της εκσκαφής είναι χαλαρά και δεν µπορούν να σταθεροποιηθούν θα 

χρησιµοποιηθούν αντιστηρίξεις. Τα σηµεία αυτά θα προσδιορισθούν κατά την κατασκευή των 

έργων και µετά τη σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του έργου. 

 

6.3. Τυπικά τεχνικά έργα 

Με τον όρο «τυπικά τεχνικά έργα» του δικτύου ύδρευσης εννοούµε την κατασκευή 

φρεατίων όπου θα τοποθετούνται: 

• ∆ικλείδες αποµόνωσης του δικτύου ύδρευσης 

• Αεραξαγωγοί (εξαεριστικά) 

• Ιδιωτικές συνδέσεις 

Όλα τα παραπάνω πλην των ιδιωτικών συνδέσεων θα τοποθετηθούν σε θέσεις που 

αναφέρονται στις σχετικές οριζοντιογραφίες. Οι ιδιωτικές συνδέσεις  θα τοποθετούνται 

έξωθεν των αντίστοιχων οικιών µε υπόδειξη της επιβλέπουσας αρχής.  

Γενικά τα φρεάτια ύδρευσης θα είναι διαστάσεων 50X50 cm και κατάλληλου βάθους, 

σύµφωνα µε το βάθος τοποθέτησης του αγωγού ύδρευσης.  Θα κατασκευάζονται από 

οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 µε σιδηροπλισµό StIIΙ πάχους ≥ 0,15m στα σηµείο που 
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βρίσκονται στο κεντρικό δρόµο Μανωλά - Ποταµού και από συµπαγή τούβλα στα σηµεία που 

βρίσκονται στα µονοπάτια. Θα επιχρίονται εσωτερικά µε τσιµεντοκονία και ειδικό 

υγροµονωτικό υλικό τσιµεντοειδούς βάσεως. Τα φρεάτια ιδιωτικών συνδέσεων θα έχουν 

διαστάσεις 35X45 cm και θα κατασκευάζονται από συµπαγή τούβλα. Θα επιχρίονται 

εσωτερικά µε τσιµεντοκονία και ειδικό υγροµονωτικό υλικό τσιµεντοειδούς βάσεως. 

 

Για τα δίκτυα αποχέτευσης ο όρος «τυπικά τεχνικά έργα» αναφέρεται στα διάφορα φρεάτια 

επίσκεψης και πτώσης (αν κριθεί απαραίτητο) των αγωγών λυµάτων.  

Τα φρεάτια επίσκεψης θα τοποθετούνται στις εξής περιπτώσεις: 

• Στα ανάντι  άκρα των ακραίων αγωγών. 

• Στις συµβολές και διακλαδώσεις των αγωγών µεταξύ τους. 

• Στις θέσεις αλλαγής των κλίσεων των αγωγών. 

• Στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του άξονα των αγωγών. 

• Στα ευθύγραµµα τµήµατα των αγωγών, σε αποστάσεις µεταξύ τους 50 µέτρων. 

Τα φρεάτια πτώσης θα τοποθετηθούν (αν απαιτηθεί από τις τοπικές συνθήκες) σε σηµεία 

που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. 

Τα φρεάτια κατά µήκος των δρόµων θα έχουν µορφή  σε κάτοψη είναι κυκλική µε εσωτερική 

διάµετρο 1,2 m. Το ανώτερο τµήµα του κορµού τους σε ύψος 1,00 m κάτω από το λαιµό των 

φρεατίων, διαµορφώνεται µε κολουροκωνικό τµήµα διαµέτρου 1,2 m κάτω και 0,6 m άνω. 

Φέρουν κυκλική οπή επίσκεψης διαµέτρου 0,6 m, µε στεγανό χυτοσίδηρο κάλυµµα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ124, κλάσης ανάλογης µε τα φορτία που θα δεχθεί, όχι όµως µικρότερη από Β125. 

 

Τα φρεάτια αυτά προβλέπονται κατασκευασµένα από σκυρόδεµα C16/20 µε σιδηροπλισµό 

S500.  Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα είναι καλυµµένες µε τσιµεντοκονία και 

επιφανειακά µε ειδικό πολυµερές τσιµεντοειδούς βάσεως. Οι εξωτερικές επιφάνειες θα 

προστατεύονται από τις ανεπιθύµητες εισροές υδάτων µε ασφαλτική επάλειψη. Στον 

πυθµένα θα διαµορφωθούν αυλάκια διευκόλυνσης της ροής από άοπλο σκυρόδεµα C16/20. 

Εσωτερικά θα υπάρχουν βαθµίδες από χάλυβα. 

 

Τα φρεάτια αποχέτευσης εντός των οικισµών θα έχουν διαστάσεις 0,9mΧ0,8m και 

κατάλληλου βάθους µέχρι 0,7 m. Τα φρεάτια αυτά προβλέπονται κατασκευασµένα από 

σκυρόδεµα C16/20 µε σιδηροπλισµό S500. 

 

Στο σχέδιο ΤΥΠ-3 φαίνεται  η κατασκευαστική διαµόρφωση όλων των χρησιµοποιούµενων 

φρεατίων. Τα φρεάτια µπορούν να είναι και προκατασκευασµένα αρκεί να πληρούν τις 

απαιτήσεις στεγανότητας αντοχής κλπ. που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

 

Παρατήρηση: 

 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το τµήµα του βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης µεταξύ των 

φρεατίων Φ25, Φ24, Φ23, ..., Φ13 & Φ12 µε συνολικό µήκος περ. 500m έχει ήδη 

κατασκευασθεί στο παρελθόν από άλλη εργολαβία. 
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 6.4. Αντλιοστάσια λυµάτων 

Στην περιοχή της καλντέρας θα κατασκευασθούν δύο στεγανές δεξαµενές όπου θα 

εγκατασταθούν τα αντλιοστάσια λυµάτων. Οι δεξαµενές και τα αντλιοστάσια αποτυπώνονται 

στις οριζοντιογραφίες ως Αντλιοστάσιο Α (Α-1) και Αντλιοστάσιο Β (Α-2). Τα αντλιοστάσια θα 

κατασκευασθούν σύµφωνα µε το σχέδιο ΑΝΤΛ. Οι δεξαµενές θα έχουν ωφέλιµο όγκο ≥ 20 

m3 και θα κατασκευασθούν από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µε αντίστοιχο 

οπλισµό S500. Ενδέχεται, λόγω των τοπικών συνθηκών, οι όγκοι των δεξαµενών να 

ελαττωθούν, µετά από εντολή της επίβλεψης.  Στην οροφή των δεξαµενών θα υπάρχει 

θυρίδα επίσκεψης καθώς και κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης. Ακόµη θα 

τοποθετηθούν σωλήνες υπερχείλισης και δικλείδα εκκένωσης της δεξαµενής σε ειδικό προς 

τούτο φρεάτιο. Επίσης θα κατασκευασθεί προ-φρεάτιο συλλογής των λυµάτων που θα φέρει 

ανοξείδωτη εσχάρα ώστε να κατακρατούνται όλα τα στερεά αντικείµενα που µπορούν να 

προκαλέσουν προβλήµατα στη λειτουργία των αντλιών. 

Επίσης θα κατασκευασθεί και τρίτο µικρό αντλιοστάσιο, και αντλιοστάσιο Α-3, εντός 

στεγανού φρεατίου διαστάσεων 1,50X1,50Χ1,50m εντός του µονοπατιού στη θέση που 

δείχνεται στη σχετική οριζοντιογραφία. Το φρεάτιο θα φέρει καπάκι στεγανό και αγωγό 

υπερχείλισης που θα καταλήγει σε απορροφητικό φρεάτιο. 

Οι δεξαµενές των αντλιοστασίων θα καλυφθούν εσωτερικά µε επίχρισµα τσιµεντοκονίας 

πάχους τουλάχιστον 2 cm. Για την καλύτερη στεγανοποίηση των δεξαµενών θα απαιτηθεί η 

λήψη των κατάλληλων µέτρων, όπως: 

• Χρήση δονητή κατά το στάδιο κατασκευής του οπλισµένου σκυροδέµατος. 

• Χρήση στεγανωτικού µάζας κατά την παρασκευή του σκυροδέµατος. 

• Κατασκευή των δεξαµενών σε τρεις φάσεις, θεµελίωση, περιµετρικά τοιχία και οροφή. 

Στα σηµεία συγκόλλησης παλαιού και νέου σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο 

συγκολλητικό υλικό. 

• Εσωτερικά της δεξαµενής τα επιχρίσµατα θα καλυφθούν µε ειδικό στεγανωτικό 

τσιµεντοειδούς βάσης. 

 

Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα αποτελούνται από δίδυµες αντλίες βυθιζόµενες, εναλλακτικής 

και παράλληλης λειτουργίας µε τον κατάλληλο ηλεκτρικό πίνακα και τα κατάλληλα υδραυλικά 

εξαρτήµατα, αντεπίστροφες βαλβίδες, αντιπληγµατική προστασία κλπ. Η λειτουργία των 

αντλιών θα είναι αυτόµατη και ελεγχόµενη. Όταν η στάθµη των λυµάτων φτάσει σε ορισµένο 

προκαθορισµένο ύψος θα αρχίζει η λειτουργία της µίας αντλίας. Εάν οι παροχές είναι τέτοιες 

ώστε η µία αντλία δεν επαρκεί και τα λύµατα φτάνουν σε υψηλότερο προκαθορισµένο σηµείο 

θα λειτουργεί και η δεύτερη παράλληλη αντλία. Η παύση λειτουργίας των αντλιών θα γίνεται 

όταν η στάθµη φτάνει στο κατώτατο προκαθορισµένο σηµείο. Οι αντλίες θα πρέπει να 

εναλλάσσονται µέσω αυτοµατισµού για οµοιόµορφη φθορά τους.  

Οι αντλίες θα είναι υποβρύχιες, κατάλληλες για την άντληση λυµάτων µε όλα τα απαιτούµενα 

εξαρτήµατα και θα φέρουν κοπτήρες. 

Η ηλεκτροδοτήση των αντλιών θα γίνεται απευθείας από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ 

3Χ400V/50Hz και θα φέρουν τους ηλεκτρικούς πίνακες σε κατάλληλες προς τούτο θέσεις. Ο 
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ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει ειδικό φανό ειδοποίησης κινδύνου και σειρήνας σε περίπτωση 

µη λειτουργίας των αντλιών στις προβλεπόµενες προς τούτο στάθµες λυµάτων ακόµη και σε 

περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Θα υπάρχει δυνατότητα ανάσυρσης των αντλιών για 

συντήρηση και επισκευή. Λεπτοµερής περιγραφή για τα παραπάνω γίνεται στο αντίστοιχα 

τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Σε περίπτωση υπερχείλισης των λυµάτων αυτά θα οδηγούνται  από τον αγωγό υπερχείλισης 

σε ειδικό προς τούτο απορροφητικό φρεάτιο. 

 

6.5. Ασφαλτόστρωση δρόµου πρόσβασης προς την Ε.Ε.Λ. 

Ο δρόµος θα σκαφθεί για την διέλευση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης και του αγωγού 

παροχής ύδρευσης προς την Ε.Ε.Λ. Μετά την επίχωση των σωληνώσεων και την συµπίεση 

του εδάφους θα γίνει ασφαλτόστρωση µε τις ακόλουθες στρώσεις : 

- Υπόβαση από θραυστά αδρανή υλικά σε µία στρώση συµπιεσµένου πάχους 0,10µ.  

- Βάση από θραυστά αδρανή υλικά σε µία στρώση συµπιεσµένου πάχους 0,10µ. 

- Ασφαλτική στρώση ανοικτής σύνθεσης µεταβλητού πάχους σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α245 

σε µία στρώση συµπιεσµένου µέσου πάχους 0,10µ. 

Ο δρόµος θα είναι ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, στο µέγιστο 

δυνατό πλάτος. 

 

7. ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Για το έργο της παρούσας εργολαβίας, διατίθεται η µελέτη που αναφέρεται παρακάτω: 
 

 Ονοµασία Μελέτης 
1. Οριστική µελέτη δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού  

 
Η  παραπάνω µελέτη  θα παραδοθεί 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  
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. 

8 . ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
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.  

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει συνταχθεί η παρακάτω Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων : 
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α/α Ονοµασία Μελέτης Αποφάσεις 

1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
(Μ.Π.Ε.)  
για τα Κεντρικά ∆ίκτυα Αποχέτευσης  

Ε.Π.Ο. µε αρ. πρ. 9729/6228 / 
7-5-2009, Π.Ν.Α./ Γ.∆. Περιφ. / 
∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. 
 

2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
(Μ.Π.Ε.)  
για τα Εσωτερικά ∆ίκτυα Αποχέτευσης και 
Ύδρευσης 

Ε.Π.Ο. µε αρ. πρ.  
125/2-4-2001,  
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Κυκλάδων / ∆/νση Πολεοδοµίας 
και Περιβάλλοντος / Τµήµα 
Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών 
και Ελέγχου Κατασκευών  

 

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. 
 

6. ΧΑΡΤΗΣ  
Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί συµβατικό 
έγγραφο. 
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Σχήµα 1 : Χάρτης ΓΥΣ  της νήσου Θηρασίας µε κλίµακα 1:50.000 
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Σχήµα 2 : Χάρτης ΓΥΣ  νήσου Θηρασίας µε κλίµακα 1:25.000 µε τα κεντρικά δίκτυα αποχέτευσης  
                      και την θέση της Ε.Ε.Λ. 
 

Οικόπεδο Ε.Ε.Λ. 
Κεντρικά δίκτυα 
αποχέτευσης 

Περιοχή διάθεσης  
επεξεργασµένων 
λυµάτων 
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