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ΤEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων και 
ομβρίων στη Φοιτητική Κατοικία στη Μυτιλήνη», αφορά την κατασκευή  έργων για 
την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων ομβρίων & ακαθάρτων του περιβάλλοντος 
χώρου και του υπό ανέγερση συγκροτήματος Φοιτητικής Κατοικίας, με τα 
αποχετευτικά δίκτυα της πόλης.  
Τα έργα που προτείνονται είναι τα παρακάτω: 

 Αποχετευτικός αγωγός ομβρίων (1), σωληνωτός από προκατασκευασμένες 
τσιμεντοσωλήνες κλάσεως 120, ονομαστικής διαμέτρου D800mm, διπλός, 
μήκος 8,00μ. H εκσκαφή του ορύγματος έχει μέσο βάθος 4,00μ και πλάτος 
2,70μ. 

 Αποχετευτικός αγωγός ομβρίων (2), σωληνωτός από προκατασκευασμένες 
τσιμεντοσωλήνες κλάσεως 120, ονομαστικής διαμέτρου D400mm, μήκος 8,10 
μ. Η εκσκαφή του ορύγματος έχει μέσο βάθος  2,65μ και πλάτος 1,10μ. 

 Αποχετευτικός αγωγός ακαθάρτων (1), σωληνωτός από σωλήνες PVC-U, 
SDR 41, DN 160mm, μήκους 5,00μ. Η εκσκαφή του ορύγματος έχει μέσο 
βάθος 2,62μ και πλάτος 0,80μ. 

 Αποχετευτικός αγωγός ακαθάρτων (2), σωληνωτός από σωλήνες PVC-U, 
SDR 41, DN 200mm, μήκους 4,25μ. Η εκσκαφή του ορύγματος έχει μέσο 
βάθος 1,82μ και πλάτος 0,80μ. 

Θέση του έργου είναι ο δρόμος που εφάπτεται των Γενικών Λυκείων στην περιοχή 
των Υφαντηρίων (δρόμος προσπέλασης στα Τεχνικά Λύκεια), κάθετος της οδού 
Μυριβήλη. 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   
Τα εσωτερικά δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων του συγκροτήματος της Φοιτητικής 
Κατοικίας φαίνονται στα σχέδια των Μελέτης  για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» τα οποία τέθηκαν υπόψη στην Τεχνική Υπηρεσία της 
ΔΕΥΑΛ από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ και συγκεκριμένα: 

 Ο-2   : Εσωτερικό Δίκτυο Ομβρίων (οριζοντιογραφία) (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ) 

 ΠΕ-ΑΠ-01: Περιβάλλον χώρος Δίκτυο Αποχέτευσης (ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ) 

Το εσωτερικό δίκτυο ομβρίων της Φοιτητικής Κατοικίας σύμφωνα με το σχέδιο Ο-2, 
καταλήγει σε δύο σημεία επί του αγροτικού δρόμου που εφάπτεται των Γενικών 
Λυκείων. Στο πρώτο σημείο εξέρχεται κιβωτοειδής οχετός (αντιπλημμυρικής 
προστασίας) διαστάσεων 2,00x1,00 & στο δεύτερο σημείο -προς οδό Μυριβήλη- 
σωληνωτός αγωγός D400.  
Το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων της Φοιτητικής Κατοικίας σύμφωνα με το σχέδιο ΠΕ-
ΑΠ-01, καταλήγει επίσης σε δύο σημεία επί του αγροτικού δρόμου. Στο πρώτο 
σημείο εξέρχεται αγωγός (αγωγός σύνδεσης με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης Δήμου) 
Φ160 & στο δεύτερο σημείο -προς οδό Μυριβήλη- εξέρχεται αγωγός (αγωγός 
σύνδεσης με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης Δήμου) Φ200. 
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Με νεότερα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ και 
αντιστοιχούν στα κατασκευασμένα εσωτερικά δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων οι 
έξοδοι είναι ως παρακάτω: 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ     

 Η πρώτη έξοδος ομβρίων αποτελείται από δίδυμο αγωγό με τσιμεντοσωλήνα, 
διαμέτρου D800mm, και καταλήγει στο σημείο σύνδεσης (επί του 
πεζοδρομίου του αγροτικού δρόμου) σε υψόμετρο εδάφους 34,60μ & 
υψόμετρο ροής αγωγού 30,50μ. Για την έξοδο αυτή υφίσταται τροποποίηση 
της μελέτης ήτοι αντικατάσταση του κιβωτοειδούς οχετού (αντιπλημμυρικής 
προστασίας) διαστάσεων 2,00x1,00.  

 Η δεύτερη έξοδος ομβρίων αποτελείται από αγωγό με τσιμεντοσωλήνα 
διαμέτρου D400mm, και καταλήγει στο σημείο σύνδεσης (επί του 
πεζοδρομίου του αγροτικού δρόμου)  σε υψόμετρο εδάφους 31,98μ & 
υψόμετρο ροής αγωγού 29,44μ. 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Η πρώτη έξοδος ακαθάρτων (Φ160) καταλήγει στο σημείο σύνδεσης (επί του 
πεζοδρομίου του αγροτικού δρόμου) σε υψόμετρο εδάφους 32,98μ & υψόμετρο ροής 
αγωγού 30,00μ., ενώ η δεύτερη (Φ200) αντίστοιχα σε υψόμετρο εδάφους  31,50μ & 
υψόμετρο ροής 30,00μ.  
 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΝ ΕΡΓΩΝ 

3.1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Οι συνδέσεις του εσωτερικού δικτύου ομβρίων της Φοιτητικής Κατοικίας στα δύο 
σημεία γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ήτοι: 

 Σχέδιο 1: ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 

 Σχέδιο 2: ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 

 Σχέδιο 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 

 Σχέδιο 6: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 
Οι εργασίες αφορούν την σύνδεση των δύο αναμονών του εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης του συγκροτήματος της Φοιτητικής Κατοικίας με το αποχετευτικό δίκτυο 
της ΔΕΥΑΛ. Οι αναμονές υφίστανται στο νότιο πεζοδρόμιο του δρόμου (αγροτικού) 
που εφάπτεται των Γενικών Λυκείων . Το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΛ είναι 
τοποθετημένο στην άκρη του δρόμου και εφάπτεται σχεδόν με το κρασπεδόρειθρο  
από την πλευρά της Φοιτητικής Κατοικίας.  
Η κατασκευή της κάθε παροχής συνίσταται στην τοποθέτηση φρεατίου ελέγχου 
ιδιωτικής παροχής (κατά το συμβατικό άρθρο ΑΤ20) το οποίο συνδέεται με την 
αναμονή  του εσωτερικού δικτύου της Φοιτητικής Κατοικίας. Η σύνδεση του αγωγού 
Φ.160 ή Φ200 PVC , SDR 41 στον αποχετευτικό αγωγό του δικτύου της ΔΕΥΑΛ 
(Φ.200 PVC σειράς 41) γίνεται με ημιταύ 200/160 ή 200/200 (κατά τα συμβατικά 
άρθρα ΑΤ 18 & 19).  
3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Οι συνδέσεις του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Φοιτητικής Κατοικίας στα δύο 
σημεία γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ήτοι: 

 Σχέδιο 3: ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑ1 

 Σχέδιο 4: ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 

 Σχέδιο 7: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 

 Σχέδιο 8: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 
Η κατασκευή της κάθε παροχής συνίσταται στην συνέχεια των αγωγών από τις 
αναμονές τους έως την σύνδεση τους στον πλακοσκεπή αγωγό ομβρίων (ρέματος 
ΙΕΚ), ο οποίος είναι τοποθετημένος στην βόρεια άκρη του δρόμου.  Οι σωληνώσεις 
κατασκευάζονται από προκατασκευασμένη τσιμεντοσωλήνα κλάσεως 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, (συμβατικά άρθρα ΑΤ 16 & 17), τοποθετούμενες σε βάση από 
σκυρόδεμα C10/12. 
3.3 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Οι βασικές εργασίες όπως εκσκαφές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις γίνονται και 
αποζημιώνονται με τα συμβατικά άρθρα αναλυτικότερα ως παρακάτω: 
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 Εκσκαφές, συμβατικά άρθρα ΑΤ(1),ΑΤ(2),ΑΤ(3) & ΑΤ(4) σε συνδυασμό με 
την προδιαγραφή ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων» 

 Αποκατάσταση πεζοδρομίου, συμβατικό άρθρο ΑΤ(7) σε συνδυασμό με την 
προδιαγραφή ΕΤΕΠ 08-06-08-03 «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων» 

 Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου, συμβατικό άρθρο 
ΑΤ(11) σε συνδυασμό με την προδιαγραφή ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
«Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων» 

 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων , συμβατικό άρθρο ΑΤ(12) σε 
συνδυασμό με την προδιαγραφή ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων» 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων , συμβατικό άρθρο ΑΤ(13). 
Οι διαστάσεις εκσκαφής των σκαμμάτων φαίνονται στα σχέδια με αριθμούς 9 & 10 
της μελέτης «ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ». 
 
4.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
Οι εργασίες κατασκευής των δικτύων θα κατασκευασθούν υπό την εποπτεία της 
τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων. 
Σε περίπτωση συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των 
εργασιών, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002. 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Αξία εργασιών                                             13.416,82 ευρώ 

 ΓΕ & ΟΕ (18%)                                              2.415,03 
Άθροισμα                                                           15.831,85      

 Απρόβλεπτα (15%)                                       2.374,78 
Άθροισμα                                                           18.206,62 
Φ.Π.Α (16%)                                                        2.913,06 
Γενικό Σύνολο                                                   21.119,68 

      Γενικό Σύνολο σε ακέραια ευρώ                       21.120,00 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                

 
 

 
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
 ΠΤΥΧ.   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΤΕ                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 


