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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     

Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής
υδροδότησης  του  Προαναχωρησιακού   Κέντρου  Κράτησης
υπηκόων  τρίτων  χωρών  προς  επιστροφή  και  του  Κέντρου
Πρώτης  Υποδοχής  στο  στρατόπεδο  Παραδέλλη  στη  θέση
Πουριά-Μαρμαρά-Μόρια Μυτιλήνης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   4/15

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και
Εθνική Συμμετοχή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.936,40 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 16% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το προτεινόμενο έργο υπό τον τίτλο : «Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης
και παροχής υδροδότησης του Προαναχωρησιακού  Κέντρου Κράτησης υπηκόων
τρίτων χωρών προς επιστροφή και του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο στρατόπεδο
Παραδέλλη στη θέση Πουριά-Μαρμαρά-Μόρια Μυτιλήνης» αφορά την κατασκευή των
απαραίτητων  έργων  για  την  αποχέτευση  &  την  υδροδότηση  του  προαναχωρησιακού
κέντρου κράτησης και κέντρου πρώτης υποδοχής (πρώην στρατοπέδου Παραδέλλη). 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η αποχέτευσης των κέντρων γίνεται με αντλιοστάσιο το οποίο κατασκευάζεται εντός του
χώρου  του  στρατοπέδου  &  καταθλιπτικό  αγωγό  αποχέτευσης  με  αποδέκτη  το  δίκτυο
αποχέτευσης του οικισμού Μόριας.
Το  αντλιοστάσιο  κατασκευάζεται  σε  υψόμετρο  εδάφους  +30,87,  και  ο  αποδέκτης  του
καταθλιπτικού αγωγού είναι φρεάτιο του  δικτύου αποχέτευσης  του οικισμού της Μόριας σε
υψόμετρο  +  32,90,  στις  δυτικές  παρυφές  του  οικισμού.,  πλησίον  του  ελαιοτριβείου
«ΚΟΚΚΙΝΟΦΟΡΟΣ».  Το  μήκος  της  όδευσης  του  καταθλιπτικού  αγωγού  είναι  περίπου
900,00 μμ, φαίνεται στα Σχέδια  Νο 1 & Νο 2 «Οριζοντιογραφία Έργων», και εξασφαλίζει τη
μικρότερη δυνατή διαδρομή επί υφισταμένων δρόμων. 
Το αντλιοστάσιο  κατασκευάζεται  από το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  και  συνεπώς  αντικείμενο  του  έργου  είναι  μόνο η  κατασκευή   του
καταθλιπτικού αγωγού.
ΥΔΡΕΥΣΗ 
Η  υδροδότηση  του  προαναχωρησιακού  κέντρου  κράτησης  και  του  κέντρου  πρώτης
υποδοχής   γίνεται  από  το  Υδραγωγείο  της  Μόριας  &  εναλλακτικά  από  το  εξωτερικό
Υδραγωγείο  του  Συνδέσμου.   Τα  προτεινόμενα  έργα  φαίνονται  στο  Σχέδιο  Νο  1
«Οριζοντιογραφία Έργων» & αφορούν την κατασκευή αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους
περίπου 380,00 μμ. από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE), PN 16 atm,  ονομ. διαμέτρου DN
90mm σε μήκος 80,00 μμ, & DN 63mm σε μήκος 300,00 μμ.  Παράλληλα κατασκευάζονται
κομβολόγια  σε  τρεις  θέσεις  του  νέου  δικτύου,  εντός  φρεατίων  επίσκεψης,  για  την
τοποθέτηση  δικλίδων,  προκειμένου  να  γίνεται  δυνατή  η  απομόνωση  της  παροχής  των
κέντρων,  χωρίς διακοπή στην υδροδότηση του οικισμού της Μόριας & των οικισμών που
υδροδοτεί το υδραγωγείο του Συνδέσμου ή για εναλλαγή της υδροδότησης των κέντρων είτε
από το υδραγωγείο της Μόριας, είτε από το υδραγωγείο του Συνδέσμου ανάλογα με την
χρονική περίοδο.
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ & ΚΕΠΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ» ΜΟΡΙΑΣ» :
 Για  το  Προαναχωρησιακό  Κέντρο  Κράτησης,  η  ημερήσια  κατανάλωση  νερού

υπολογίζεται σε 500 άτομα x 75 lt/ημέρα= 37,5 m3/ημέρα.
 Για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής,  η ημερήσια κατανάλωση νερού υπολογίζεται σε 180

άτομα x 75 lt/ημέρα= 13,5 m3/ημέρα.
Η συνολική ημερήσια κατανάλωση εντός του Στρατοπέδου ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ, ανέρχεται
στα 51 m3/ημέρα.

3. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο καταθλιπτικός αγωγός αποχέτευσης κατασκευάζεται από σωλήνες (PE), ονομ. διαμέτρου
DN 63mm/ονομ. πίεσης  PN 10atm.  O δε αγωγός παροχής υδροδότησης κατασκευάζεται
από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) πίεσης PN 16 atm, ονομ. διαμέτρου DN 90mm σε μήκος
80,00  μμ,  &  DN 63mm σε  μήκος  300,00  μμ.  Η  τοποθέτηση  των  αγωγών  γίνεται  στα
υψόμετρα  που  ορίζει  η  μηκοτομή,  σχέδια  Νο  3 &  4  «Μηκοτομές  δικτύων».  Για  την
κατασκευή των αγωγών εφαρμόζονται οι τυπικές διατομές που φαίνονται στο σχέδιο Νο 5
«Τυπικές Διατομές Σκαμμάτων Αγωγών».
Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των δικτύων θα γίνει με βάση τα στοιχεία που θα συλλέξει
ο  ανάδοχος  του  έργου  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  &  πριν  την  έναρξη  της
κατασκευής των έργων κατά την εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών & αυτά έχουν
σχέση με την ύπαρξη και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω , καθώς επίσης και με διερευνητικές τομές
σε σημεία της όδευσης τοποθέτησης των αγωγών, όπου δεν είναι δυνατός με τα διαθέσιμα
στοιχεία ο ακριβής εντοπισμός των θέσεων υφισταμένων δικτύων.
Προκαταρκτικές  εργασίες είναι  οι  εργασίες  που  εκελούνται  από  τον  ανάδοχο  πριν  την
έναρξη των εργασιών και είναι οι ακόλουθες:

 Θα έρχεται σε επαφή με τους ΟΚΩ, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για να
ενημερωθεί για τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των
εργασιών.

 Θα εξακριβώνει τη φύση των συναντώμενων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις
πινακίδες  οριζοντιογραφίας  του  έργου,  σημειώνοντας  και  την  υψομετρική  τους
στάθμη.

 Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.
 Θα  προτείνει  στην  Υπηρεσία  με  οικονομοτεχνικά  κριτήρια,  για  κάθε  «άγνωστο

αγωγό» την διατήρηση ή τη μετατόπιση του.
 Θα αξιολογεί την προβλεπόμενη από τη μελέτη λύση αντιμετώπισης των «γνωστών»

αγωγών σε συσχετισμό με τη διαπιοστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση
τυχόν εμποδίων που δεν λήφθησαν υπόψη στη μελέτη, διαφορετική υψομετρική και
οριζοντιογραφική θέση κτλ και θα ενημερώνει σχετικώς την Υπηρεσία.

 Θα  συντάξει  τον  φάκελο  για  την  άδεια  τομής  οδοστρώματος  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες. 

Ο αγωγός παροχής υδροδότησης συνολικού μήκους 380,00 μμ κατασκευάζεται σε κοινό
σκάμμα με τον καταθλιπτικό αγωγό αποχέτευσης, με ελάχιστες παρεκκλίσεις κυρίως στα
σημεία των κομβολογίων. 
Οι  εκσκαφές  των  σκαμμάτων  αγωγών  διέπονται  &  αποζημιώνονται  από  τα  συμβατικά
άρθρα ΑΤ(1)  & ΑΤ(2)  σε συνδυασμό με την  ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων
υπογείων δικτύων».
Οι αντιστηρίξεις των σκαμμάτων με μεταλλικά πετάσματα εφαρμόζονται για βάθη εκσκαφής
μεγαλύτερα του 1,25μ,  διέπονται  & αποζημιώνονται  από το  συμβατικό  άρθρο ΑΤ(3)  σε
συνδυασμό με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων».
Οι επανεπίχωση ορυγμάτων είτε ως προς την έδραση & τον εγκιβωτισμό των σωλήνων με
άμμο προέλευσης λατομείου,  είτε  ως προς την  επίχωση των διανοιχθέντων ορυγμάτων
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διέπονται & αποζημιώνονται από τα συμβατικά άρθρα ΑΤ(5), ΑΤ(6) & ΑΤ(7) σε συνδυασμό
με την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων».
Οι αποξηλώσεις ασφαλτοσκυροδεμάτων γίνονται & αποζημιώνονται με τα συμβατικά άρθρα
ΑΤ(1)  &  ΑΤ(2),  των  δε  οδοστρωμάτων  από  άοπλο  ή  ελαφρώς  οπλισμένο  σκυρόδεμα
αποζημιώνονται με το συμβατικό άρθρο ΑΤ(11).
O τύπος των οδοστρωμάτων της προτεινόμενης όδευσης είναι χωματόδρομος (382,00 μμ),
τσιμεντόδρομος  (20,00  μμ)  &  ασφαλτόδρομος  (488,00μμ.  Η  επαναφορά  των
οδοστρωμάτων γίνεται είτε με σκυρόδεμα C16/20, είτε με ασφαλτοσκυρόδεμα, ανάλογα με
τον  τύπο  του  οδοστρώματος  που  καθαιρείται.  Οι  καθαιρέσεις  αποζημειώνονται  με  τα
συμβατικά άρθρα ΑΤ (7 ) & (8).
Σε τρεις θέσεις του δικτύου παροχής υδροδότησης κατασκευάζονται κομβολόγια για την
σύνδεση του νέου δικτύου με τα υφιστάμενα δίκτυα. Οι θέσεις των κομβολογίων φαίνονται
στα  σχέδια  Οριζοντιογραφίας  Έργων  και  κατασκευάζονται  για  την  σύνδεση  του  νέου
αγωγού με τα υδραγωγεία της Μόριας & του Συνδέσμου καθώς επίσης και με τοπικό αγωγό
ύδρευσης.  Τα  κομβολόγια  κατασκευάζονται  εντός  φρεατίων  από οπλισμένο  σκυρόδεμα
C16/20. Οι διαστάσεις των φρεατίων είναι οι εξωτ. [1,40 (L) x 1,20 (b) x 1,90 (h)] & οι  εσωτ.
[1,00 (L) x 0,80 (b) x 1,50 (h)], με πάχος πλάκας δαπέδου d=0,20, πάχος τοιχίων d=0,20 &
πάχος πλάκας οροφής d=0,20. Εντός των φρεατίων τοποθετούνται οι δικλίδες απομόνωσης
των δικτύων ή εναλλαγής της υδροδότησης.
Οι εκσκαφές για την κατασκευή των φρεατίων κατασκευάζονται και αποζημιώνονται με τα
συμβατικά  άρθρα  ΑΤ(1)  &  ΑΤ(2),  οι  δε  αντιστηρίξεις  γίνονται  με  ξυλοζεύγματα  &
αποζημιώνονται με τα ίδια άρθρα. Οι επιχώσεις του εναπομένοντος ορύγματος γίνονται και
αποζημιώνονται με το συμβατικό άρθρο ΑΤ(7).  Το σκυρόδεμα των φρεατίων κατηγορίας
C16/20, οι ξυλότυποι & ο σιδηρούς οπλισμός κατασκευάζονται και αποζημιώνονται με τα
συμβατικά άρθρα AT(13), ΑΤ(14) & AT(15) σε συνδυασμό με τις ΕΤΕΠ 01-02-01-00, 01-01-
01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-00, 01-01-07-00, 01-03-00-00 &
01-04-00-00. Οι δικλίδες των κομβολογίων ως προς την προμήθεια & την τοποθέτηση τους
αποζημιώνονται ανάλογα με την διάμετρο με τα συμβατικά άρθρα ΑΤ (20) & ΑΤ(21) σε
συνδυασμό με την ΕΤΕΠ 08-06-07-02.
Τα καλύμματα των φρεατίων δικλίδων θα είναι  διαστάσεων 0,60x0,80 (m) κατ΄ελάχιστο
κατηγορίας (ομάδας)  D400 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  Με ειδική γραπτή εντολή της
υπηρεσίας,  είναι  δυνατό  να  χρησιμοποιηθούν  καλύμματα  της  κατηγορίας  E600.
Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται ρητά, η χρήση καλυμμάτων μικρότερης κατηγορίας αντοχής
από αυτή των D400. Η σήμανση των καλυμμάτων και πλαισίων τους, θα είναι ανάλογη της
σήμανσης που αναφέρεται στην ΕΤΕΠ 08-07-01-04. Τα καλύμματα αποζημιώνονται με το
συμβατικό άρθρο ΑΤ(16).
Οι  σωληνώσεις  του  καταθλιπτικού  αγωγού  αποχέτευσης  &  της  παροχής  υδροδότησης
τοποθετούνται  & αποζημιώνονται  με τα συμβατικά άρθρα ΑΤ(17),  ΑΤ (18) & ΑΤ(19)  σε
συνδυασμό με την τεχνική προδιαγραφή ΤΠ (1). Οι συνδέσεις του νέου αγωγού ύδρευσης
με τα υφιστάμενα δίκτυα αποζημιώνονται ανάλογα με την διάμετρο & το είδος του υλικού
του υφιστάμενου δικτύου με τα συμβατικά άρθρα ΑΤ(23), ΑΤ(25) & ΑΤ(26). Η σύνδεση του
καταθλιπτικού  αγωγού  λυμάτων  στο  φρεάτιο  του  δικτύου  του  οικισμού  Μόριας,
κατασκευάζεται & αποζημιώνεται με το συμβατικό άρθρο ΑΤ(22).
Η  σύνδεση  του  νέου  δικτύου  ύδρευσης  με  το  εσωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  των
εγκαταστάσεων γίνεται με το συμβατικό άρθρο ΑΤ(24).
Σχετικά  με  τις  δυσχέρειες  που  αντιμετωπίζονται  κατά  την  εκσκαφή  του  σκάμματος  του
αγωγού, αναφέρεται η στενότητα του χωματόδρομου (από στρατόπεδο ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ έως
το  Γεφύρι),  η  διέλευση   εγκάρσια  του  ασφαλτόδρομου  πλησίον  του  στρατοπέδου
ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ (είσοδος) λόγω ορατότητας  των διερχομένων οχημάτων, η διέλευση κάτω
από την  κοίτη  του  ρέμματος  (στο  γεφύρι)  &  η  αντιμετώπιση υφιστάμενων δικτύων στο
τελευταίο τμήμα του αγωγού στον οικισμό της Μόριας.
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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 ΕΡΓΟΥ
Αξία εργασιών                             44.168,32  ευρώ
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)          7.950,30
Άθροισμα                                     52.118,61
Απρόβλεπτα 15%                          7.817,79
Σύνολο                                         59.936,40
Φ.Π.Α (16%)                                  9.589,82
Γενικό Σύνολο                              69.527,00

 

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

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ    ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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