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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

        Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
     E-mail:deyam2@otenet.gr 

              
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Άµεσες παρεµβάσεις στα αντλιοστάσια ακαθάρτων της 
∆ηµοτικής Ενότητας Πλωµαρίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    8/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η παρούσα µελέτη (8/2015) µε τίτλο «Άµεσες παρεµβάσεις στα αντλιοστάσια 
ακαθάρτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλωµαρίου» αφορά εργασίες συντήρησης των 
αντλιοστασίων λυµάτων του ∆ήµου Πλωµαρίου και της ευρύτερης περιοχής, οι 
οποίες συνίστανται στον καθαρισµό των φρεατίων αντλιοστασίων & την  
αντικατάσταση εξοπλισµού αντλιών. 
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
2.1.-Τα αντλιοστάσια ακαθάρτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλωµαρίου είναι τα 
παρακάτω: 
Αντλιοστάσιο ΑΙΙΙ (OΑΣΗ) (707219,00-4315614,00) 
∆ιαστάσεις φρεατίου («βρεχόµενες»): 3,00µµ. (µήκος) x 1,50µµ. (πλάτος)   x             
x 1,20 µµ (καθαρό = ∆ιαφορά  στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 

• Στάθµη πυθµένα φρεατίου: -1,80 µ. 

• Στάθµη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +1,90 µ. 

• Στάθµη αγωγού εισόδου: -0,20µ. 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 335,00 µµ, διπλός από PVC Φ 140mm, ονοµαστικής 
πίεσης 10atm, µε Η=10,00  Μ.Υ.Σ 
Παροχή αντλίας 36 µ3/h. 
Αντλιοστάσιο ΑΙΙ (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) (706548,00-4315950,00) 
∆ιαστάσεις φρεατίου («βρεχόµενες»): 3,50µµ. (µήκος) x 1,60µµ. (πλάτος)   x             
x 1,20 µµ (καθαρό = ∆ιαφορά  στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 

• Στάθµη πυθµένα φρεατίου: -1,70 µ. 

• Στάθµη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +1,80 µ. 

• Στάθµη αγωγού εισόδου: -0,10µ. 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 911,00 µµ, διπλός από PVC Φ 160mm, ονοµαστικής 
πίεσης 10atm, µε Η=30,00  Μ.Υ.Σ 
Παροχή αντλίας 50 µ3/h. 
Αντλιοστάσιο ΑΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ) (704972,00-4316360,00) 
∆ιαστάσεις φρεατίου («βρεχόµενες»): 4,00µµ. (µήκος) x 2,30µµ. (πλάτος)   x             
x 1,30 µµ (καθαρό = ∆ιαφορά  στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 

• Στάθµη πυθµένα φρεατίου: -1,85 µ. 

• Στάθµη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +1,72 µ. 

• Στάθµη αγωγού εισόδου: -0,15µ. 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 782,00 µµ, διπλός από PVC Φ 225mm, ονοµαστικής 
πίεσης 10atm, µε Η=30,00  Μ.Υ.Σ 
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Παροχή αντλίας 100 µ3/h. 
Αντλιοστάσιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) (704191,00-4316691,00) 
∆ιαστάσεις φρεατίου («βρεχόµενες»): 4,00µµ. (µήκος) x 2,30µµ. (πλάτος)   x             x 
1,30 µµ (καθαρό = ∆ιαφορά  στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 

• Στάθµη πυθµένα φρεατίου: +12,30 µ. 

• Στάθµη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +15,37µ. 

• Στάθµη αγωγού εισόδου: +14,00µ. 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 743,00 µµ, διπλός από PVC Φ 225mm, ονοµαστικής 
πίεσης 10atm, µε Η=30,00  Μ.Υ.Σ 
Παροχή αντλίας 100 µ3/h. 
Αντλιοστάσιο γ8.6 (ΕΣΩ ΠΑΠΑΣ) (725680,00-4316243,00) 
∆ιαστάσεις φρεατίου («βρεχόµενες»): 1,60µµ. (µήκος) x 1,00µµ. (πλάτος)   x             x 
0,80 µµ (καθαρό = ∆ιαφορά  στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 

• Στάθµη πυθµένα φρεατίου: +7,76 µ. 

• Στάθµη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +10,16µ. 

• Στάθµη αγωγού εισόδου: +8,86µ. 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 113,00 µµ, διπλός από PVC Φ 90mm, ονοµαστικής 
πίεσης 10atm, µε Η=12,00  Μ.Υ.Σ 
Παροχή αντλίας 10 µ3/h. 
Αντλιοστάσιο γ6 ( ΑΧΡΗΣΤΑ) (705975,00-4316171,00)΄    
∆ιαστάσεις φρεατίου («βρεχόµενες»): 1,60µµ. (µήκος) x 1,00µµ. (πλάτος)   x             x 
0,80 µµ (καθαρό = ∆ιαφορά  στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 

• Στάθµη πυθµένα φρεατίου: -1,20 µ. 

• Στάθµη εδάφους στη θέση του φρεατίου : +1,00µ. 

• Στάθµη αγωγού εισόδου: +0,00µ. 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 20,00 µµ, διπλός από PVC Φ 90mm, ονοµαστικής 
πίεσης 10atm, µε Η=6,00  Μ.Υ.Σ 
Παροχή αντλίας 10 µ3/h. 
 
2.2.- ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤAΣΙΩΝ 
Στα σχέδια της Οριστικής Μελέτης (Κεντρικού Αποχετευτικού Συστήµατος) µε αριθµό 
σχεδίου η.µ3, η.µ4, η.µ5 & η.µ6 εµφανίζονται οι τοµές  των αντλιοστασίων λυµάτων  
ΑI, AI.1, γ8.6 & γ6.  
 

2.3.-ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η σηµερινή λειτουργία των αντλιοστασίων συνοψίζεται ως παρακάτω: 

• Σε όλα τα αντλιοστάσια ακαθάρτων, λειτουργεί µόνο µία αντλία, η οποία 
λειτουργεί συνεχώς, δεν καλύπτει την παροχή σχεδιασµού & επιπλέον δεν 
υπάρχει εφεδρία. 

• Οι θάλαµοι λυµάτων όλων των αντλιοστασίων έχουν να καθαρισθούν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

• Οι ηλεκτρικοί πίνακες (τύπου ερµαρίου) & οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
στα περισσότερα αντλιοστάσια είναι εκτεθειµένα, µε σηµαντικές φθορές. 

 
3.- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι εργασίες που προβλέπονται για εκτέλεση µε την παρούσα µελέτη στα 
αντλιοστάσια ακαθάρτων του Πλωµαρίου ως παρακάτω: 
α).-Καθαρισµό έξι φρεατίων στα αντλιοστάσια ΑΙΙΙ (OΑΣΗ), ΑΙΙ(ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ), ΑΙ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ), ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ), γ8.6 (ΕΣΩ ΠΑΠΑΣ) & γ6 
(ΑΧΡΗΣΤΑ). 
Τα φρεάτια λυµάτων στα προαναφερόµενα αντλιοστάσια έχουν να καθαρισθούν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα την συσσώρευση υπολειµµάτων στα 
τοιχώµατα και στον πυθµένα. Η εργασία του καθαρισµού φρεατίου αντλιοστασίου 
απαιτεί κατ΄αρχή εκκένωση µε άντληση των λυµάτων είτε υγρών, είτε στερεών 
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αποβλήτων. Μετά το άδειασµα του φρεατίου, πλένονται τα τοιχώµατα και ο 
πυθµένας µε νερό σε υψηλή πίεση (υδροβολή) µε ταυτόχρονη άντληση των υδάτων 
καθαρισµού. 
Η αποζηµίωση του καθορισµού των αντλιοστασίων γίνεται µε τα συµβατικά άρθρα, 
ΑΤ1 (για τα αντλιοστάσια ΕΣΩ ΠΑΠΑΣ & ΑΧΡΗΣΤΑ),  ΑΤ2 (για τα αντλιοστάσια 
OΑΣΗ & ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) & ΑΤ3 (για τα αντλιοστάσια ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ & 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ). 
β). Τοποθέτηση (αντικατάσταση υποβρυχίων συγκροτηµάτων ) ως παρακάτω: 

• Ένα υποβρύχιο συγκρότηµα παροχής 100 m3/h σε µανοµετρικό 30,00  
Μ.Υ.Σ, στο αντλιοστάσιο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ. 

• Ένα υποβρύχιο συγκρότηµα παροχής 100 m3/h σε µανοµετρικό 30,00 Μ.Υ.Σ, 
στο αντλιοστάσιο ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ. 

• Ένα υποβρύχιο συγκρότηµα παροχής 50 m3/h σε µανοµετρικό 30,00    
M.Y.Σ, στο αντλιοστάσιο ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ. 

• Ένα υποβρύχιο συγκροτήµατα παροχής 36 m3/h σε µανοµετρικό 10,00 
Μ.Υ.Σ, στο αντλιοστάσιο OΑΣΗ. 

H αποζηµίωση της τοποθέτησης (αντικατάστασης) των υποβρύχιων αντλητικών 
συγκροτηµάτων γίνεται µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ4 (για τα αντλιοστάσια ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΠΥΡΓΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ), ΑΤ5 (για το αντλιοστάσιο ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) & ΑΤ6 
(OΑΣΗ), σε συνδυασµό µε την Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ1 «ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». 
 
4.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αξία εργασιών                                    :      22.107,59  ευρώ 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)              :        3.979,37 
Άθροισµα                                           :      26.086,96 
Απρόβλεπτα                                      :        3.913,04               
Άθροισµα                                           :      30.000,00 
Φ.Π.Α (16%)                                      :        4.800,00 
Σύνολο                                               :      34.800,00 
 
 
 
 
 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ∆ΕΥΑΛ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                                 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ  
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


