
 1

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

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

              
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο στρατόπεδο 
Παραδέλλη 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  36/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ MSF «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
  
 
                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 
Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του 
παλαιού στρατοπέδου «Παραδέλλη» για την αποχέτευση των παλαιών εγκαταστάσεων 
υγιεινής του στρατοπέδου στο υπάρχον και σε λειτουργία αποχετευτικό δίκτυο του 
Κ.Ε.Π.Υ. & του Π.ΚΕ.Κ. 
Οι παλαιές αυτές εγκαταστάσεις υγιεινής, ανενεργές για πολλά χρόνια,  ενεργοποιήθηκαν 
πρόσφατα  για την εξυπηρέτηση των προσφύγων που εγκαθίστανται καθημερινά, έξω 
από τις εγκαταστάσεις του Kέντρου Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ.) & Προαναχωρησιακού 
Κέντρου Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) λόγω του μεγάλου πλήθους. 
Η αποχέτευση των παλαιών αυτών εγκαταστάσεων υγιεινής γινόταν & εξακολουθεί 
σήμερα να γίνεται σε βόθρους (στερείτο το πρώην στρατόπεδο αποχετευτικού δικτύου). 
Με τα πρόσφατα έργα που κατασκευάσθηκαν εντός του πρώην στρατοπέδου για την 
δημιουργία του Κ.Ε.Π.Υ. & του Π.ΚΕ.Κ. έχει κατασκευασθεί στο εσωτερικό των 
εγκαταστάσεων αυτών αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο είναι σε λειτουργία, τα δε λύματα 
μέσω αυτού και του δικτύου που κατασκεύασε η ΔΕΥΑΛ με χρηματοδότηση του 
Ευρωπαικού Ταμείου Επιστροφής - του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων & με Εθνική 
Συμμετοχή, παροχετεύονται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στο ΚΑΡΑ-
ΤΕΠΕ. 
Η κατασκευή του έργου έχει σκοπό την απενεργοποίηση του συστήματος των βόθρων, 
την εξάλειψη της όχλησης από τις διελεύσεις των βυτιοφόρων, δυσοσμιών & 
ανεξέλεγκτων υπερχειλίσεων στο εφαπτόμενο υδατόρρεμα.  
Με το έργο προτείνονται οι παρακάτω εργασίες: 

• Διερεύνηση με δοκιμαστικές τομές εάν απαιτηθεί των θέσεων των αγωγών 
εξόδου των λυμάτων από τα δύο παλαιά συγκροτήματα  (περιλαμβάνουν & τα 
δύο εγκαταστάσεις ντους & τουαλετών) και επιλογή όδευσης για την κατασκευή 
του αποχετευτικού αγωγού.  

• Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm, 
συνολικού μήκους 300,00 μμ. 

• Κατασκευή ενός φρεατίου με οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων σε κάτοψη 
1,00X1,00, βάθους που θα προκύπτει από την μηκοτομή.  

• Κατασκευή τεσσάρων (4)  φρεατίων ελέγχου του νέου αποχετευτικού δικτύου, 
κυκλικής διατομής, εσωτερικής διαμέτρου από PVC Φ40, χυτών. 
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2. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Τα προτεινόμενα δίκτυα φαίνονται ενδεικτικά στο ΣΧΕΔΙΟ 1 «Οριζοντιογραφία των 
έργων». Η ακριβής όδευση & τα βάθη τοποθέτησης των αποχετευτικών αγωγών θα 
προκύψουν μετά από οριζοντιογραφική & υψομετρική αποτύπωση που θα συνταχθεί 
από τον ανάδοχο & κατόπιν των διερευνητικών τομών που θα γίνουν προκειμένου να 
προσδιορισθούν επακριβώς οι υφιστάμενοι έξοδοι των λυμάτων από τους χώρους 
υγιεινής. Η μηκοτομή των αγωγών (βάθη ροής) στην όδευση που θα επιλεγεί  θα 
συνταχθεί από την υπηρεσία.  
Ειδικότερα οι κυριότερες επιμέρους εργασίες που προβλέπονται για εκτέλεση 
περιγράφονται ως παρακάτω: 

• 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 καθαιρέσεις των οδοστρωμάτων (αόπλων ή ελαφρώς οπλισμένων) 
αποζημιώνονται με το συμβατικό άρθρο ΑΤ(3) και η κοπή τους προκειμένου 
να διανοιχθεί το σκάμμα η αποζημίωση τους γίνεται με το συμβατικό άρθρο 
ΑΤ(4).   

• Οι αντιστηρίξεις των σκαμμάτων με μεταλλικά πετάσματα εφαρμόζονται για 
βάθη εκσκαφής μεγαλύτερα του 1,25μ, διέπονται & αποζημιώνονται από το 
συμβατικό άρθρο ΑΤ(5) σε συνδυασμό με την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων». 

• Η επανεπίχωση ορυγμάτων είτε ως προς την έδραση & τον εγκιβωτισμό των 
σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου, είτε ως προς την επίχωση των 
διανοιχθέντων ορυγμάτων διέπονται & αποζημιώνονται από τα συμβατικά 
άρθρα ΑΤ(7), ΑΤ(8) & ΑΤ(9) σε συνδυασμό με την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
«Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων». 

• Το σκυρόδεμα των φρεατίων κατηγορίας και η επαναφορά των 
οδοστρωμάτων γίνεται από σκυρόδεμα C16/20, οι ξυλότυποι & ο σιδηρούς 
οπλισμός κατασκευάζονται και αποζημιώνονται με τα συμβατικά άρθρα 
AT(10), ΑΤ(11) & AT(12) 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. 

• Σε τέσσερεις θέσεις των αποχετευτικών δικτύων δικτύου τοποθετούνται 
φρεάτια ελέγχου κυκλικής διατομής εσωτερικής διαμέτρου 40 εκ., από PVC 
χυτό, με προσαρμογή τμήματος πλαστικού σωλήνα PVC σειράς 51, τα οποία 
αποζημιώνονται με το συμβατικό άρθρο ΑΤ(21). Tα φρεάτια αυτά 
αναφέρονται στο τιμολόγιο  & στον προϋπολογισμό ως Φρεάτια ελέγχου 
ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης D=400χλστ. 

• Τα καλύμματα των φρεατίων ελέγχου δικτύου αποχέτευσης  θα είναι  
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(17). 

• Οι σωληνώσεις του αγωγού αποχέτευσης  τοποθετούνται & αποζημιώνονται 
με το συμβατικό άρθρο ΑΤ(19), σε συνδυασμό με την τεχνική προδιαγραφή 
08-06-02-02. Οι συνδέσεις των νέων αγωγών αποχέτευσης με τα υφιστάμενα 
δίκτυα αποζημιώνονται  με τα συμβατικό άρθρο ΑΤ(22).  
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Αξία εργασιών                                             11.053,80 ευρώ 

• ΓΕ & ΟΕ (18%)                                              1.989,68 
Άθροισμα                                                           13.043,48      

• Απρόβλεπτα (15%)                                       1.956,52 
Άθροισμα                                                           15.000,00 
Φ.Π.Α (16%)                                                        2.400,00 
Γενικό Σύνολο                                                    17.400,00 
 

 

 

 

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

 
 

 
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
 ΠΤΥΧ.   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΤΕ                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 
  


