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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα µελέτη έργου υπό τον τίτλο «Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου 
ύδρευσης στη θέση Αη Γιώργης Θερµής» αφορά την κατασκευή ωθητικού 
αντλιοστασίου (booster) επί του αγωγού του Συνδέσµου, για να ενισχυθεί η 
τροφοδότηση της δεξαµενής των Μυστεγνών από την δεξαµενή του Συνδέσµου. 
Το έργο συντίθεται από ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές & οικοδοµικές εργασίες 
ως παρακάτω: 

• Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες: Τοποθέτηση δύο (2) όµοιων αντλητικών 
συγκροτηµάτων Q=33m3/h, H=44m., περιλαµβάνονται οι σωληνώσεις και τα 
υδραυλικά εξαρτήµατα, η ηλεκτρική εγκατάσταση & η αυτόµατη λειτουργία. Η 
κατασκευή της συνδεσµολογίας του αγωγού λήψης & του καταθλιπτικού 
αγωγού επί του υφιστάµενου αγωγού του εξωτερικού αγωγού Συνδέσµου.  

• Υδραυλικές εργασίες: Κατασκευή αγωγών λήψης αντλιοστασίου & 
καταθλιπτικού αγωγού αντλιοστασίου, συνολικού µήκους 480,00 µµ, από 
σωλήνες  πολυαιθυλενίου (PE 100), DN 200mm, PN 20. 

• Οικοδοµικές εργασίες: Επισκευαστικές εργασίες του κτιρίου εντός του οποίου 
θα εγκατασταθεί το αντλιοστάσιο. Καθαίρεση και κατασκευή νέας πλάκας 
οροφής, διαµόρφωση δαπέδου, ανακατασκευή κουφωµάτων. 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2. 1. Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός 
Αντλητικά συγκροτήµατα  

Στο αντλιοστάσιο εγκαθίστανται 2 όµοια οριζόντια αντλητικά συγκροτήµατα, από τα 
οποία τα ένα είναι εφεδρικό. Οι αντλίες είναι πολυβάθµιες κατάλληλες για πίεση 
λειτουργίας 20 bar τόσο στην τροφοδότηση, όσο και στην κατάθλιψη. Η ηλεκτρική 
τροφοδότηση των αντλητικών συγκροτηµάτων γίνεται µε µεταβλητή συχνότητα µέσω 
ενός ρυθµιστή στροφών (frequency converter, inverter) για κάθε αντλητικό 
συγκρότηµα, για να προσαρµοσθεί η λειτουργία της αντλίας µε τις έντονες µεταβολές 
στην πίεση τροφοδότησης του αντλιοστασίου.   

Τα χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων είναι τα ακόλουθα : 



• Ονοµαστική παροχή  33 m3/h 

• Ονοµαστικό µανοµετρικό ύψος 44 m 

• Ονοµαστικός αριθµός στροφών σε συχνότητα 50 Hz  2900 rpm 

• Ενδεικτικό πεδίο µεταβολής συχνότητας τροφοδότησης 30-50 Hz 

• Το πεδίο λειτουργίας κάθε αντλίας σε συχνότητα 50 Hz εκτείνεται από το 
ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας µέχρι το χαµηλότερο δυνατό µανοµετρικό ύψος, 
ώστε στην χαµηλότερη επιτρεπόµενη συχνότητα το µανοµετρικό ύψος να 
πλησιάζει κατά το δυνατόν το µηδενικό. 
 

Σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήµατα 

Στον υφιστάµενο σωλήνα τροφοδότησης της δεξαµενής Μιστεγνών θα 
κατασκευασθεί µία λήψη για την τροφοδότηση του αντλιοστασίου µε γαλβανισµένο 
χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής 114,3Χ4,5 mm επί του οποίου θα τοποθετηθεί 
χειροκίνητη συρταρωτή δικλείδα ελαστικής έµφραξης και τεµάχιο εξάρµοσης 
ονοµαστικής πίεσης PN25 και ονοµαστικής διαµέτρου DN100 µέσα σε φρεάτιο. Ο 
σωλήνας εκτείνεται µέχρι 1 m κατάντη του φρεατίου και στο άκρο του φέρει διαστολή 
από χάλυβα 114,3/193,7 mm και χαλύβδινη φλάντζα DN200, PN25, επί της οποίας 
συνδέεται o σωλήνας τροφοδότησης του αντλιοστασίου από πολυαιθυλένιο DN200, 
PN20. Στο πέρας του ο αγωγός πολυαιθυλενίου συνδέεται µε φλάντζα DN200, PN25 
µε τον κεντρικό συλλεκτήριο χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής 114,3Χ4,5 mm 
τροφοδότησης των αντλιών µέσω χαλύβδινης συστολής 193,7Χ114,4 mm.  

Από τον συλλεκτήριο αγωγό αυτόν τροφοδοτείται κάθε αντλία µέσω ενός 
γαλβανισµένου χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής 114,3Χ4,5 mm εφοδιασµένου µε 
χειροκίνητη συρταρωτή δικλείδα ελαστικής έµφραξης και τεµάχιο εξάρµοσης 
ονοµαστικής πίεσης PN25 και ονοµαστικής διαµέτρου DN100.  

Ο καταθλιπτικός αγωγός κάθε αντλίας αποτελείται από γαλβανισµένο 
χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής 88,9Χ4,05 mm, είναι εφοδιασµένος µε τεµάχιο 
εξάρµοσης, βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης και δικλείδα πεταλούδα 
ονοµαστικής πίεσης PN25 και ονοµαστικής διαµέτρου DN80 και συνδέεται προς τον 
συλλεκτήριο καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου από γαλβανισµένο 
χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής 114,3X4,5 mm.  

Στον συλλεκτήριο καταθλιπτικό αγωγό και εντός του αντλιοστασίου είναι 
εγκατεστηµένος ένας µετρητής παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου, ένα τεµάχιο 
εξάρµοσης και µία ηλεκτροκίνητη δικλείδα πεταλούδα µε φλάντζες ονοµαστικής 
πίεσης PN25 και ονοµαστικής διαµέτρου DN100. Εξερχόµενος του αντλιοστασίου ο 
συλλεκτήριος καταθλιπτικός αγωγός συνδέεται σε απόσταση 1 m κατάντη του 
αντλιοστασίου µέσω χαλύβδινης διαστολής 114.3/193,7 mm και φλάντζας DN200, 
PN25 µε τον καταθλιπτικό αγωγό από πολυαιθυλένιο DN200, PN20. 

Ο καταθλιπτικός αγωγός πολυαιθυλενίου καταλήγει να συνδεθεί 1 m ανάντη του 
φρεατίου των δικλείδων αποµόνωσης µέσω φλάντζας DN200, PN25 και χαλύβδινης 
συστολής 193,7/114,3 mm µε αγωγό από χαλυβδοσωλήνα 114,3Χ4,5 mm, ο οποίος 
φέρει χειροκίνητη συρταρωτή δικλείδα ελαστικής έµφραξης και τεµάχιο εξάρµοσης 
ονοµαστικής πίεσης PN25 και ονοµαστικής διαµέτρου DN100 εντός φρεατίου και εν 
συνεχεία µε τον υφιστάµενο χαλύβδινο καταθλιπτικό αγωγό DN140 προς την 
δεξαµενή κατάθλιψης. 

Στο υψηλότερο σηµείο του αγωγού τροφοδότησης ανάντη του αντλιοστασίου και στο 
αντίστοιχο σηµείο του αγωγού κατάθλιψης κατάντη του αντλιοστασίου τοποθετείται 
από µία βαλβίδα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα µε συρταρωτή δικλείδα αποµόνωσης 
ονοµαστικής πίεσης PN25 και ονοµαστικής διαµέτρου DN50. 

Ο υφιστάµενος αγωγός προς τη δεξαµενή Μιστεγνών θα κοπεί στο µεταξύ των δύο 
λήψεων τµήµα του και θα διαµορφωθεί σε παρακαµπτήριο κλάδο (by pass) για να  



εξασφαλίζει την τροφοδότηση της δεξαµενής µε βαρύτητα, όταν η πίεση ανάντη του 
αντλιοστασίου είναι αρκετά υψηλή. Η διαµόρφωση αυτή αποτελείται από 
γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα DN140 εφοδιασµένο µε δύο συρταρωτές δικλείδες 
αποµόνωσης εκατέρωθεν µίας βαλβίδας αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης και 
ενός τεµαχίου εξάρµοσης ονοµαστικής πίεσης PN25 και ονοµαστικής διαµέτρου 
DN150. 
 
Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Η απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία του αντλιοστασίου παρέχεται 
από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆.Ε.Η., δηλαδή µε τάση 231/400V. Για την 
σύνδεση προς το δίκτυο της ∆ΕΗ θα τοποθετηθεί στον τοίχο κάθε αντλιοστασίου 
επίτοιχο στεγανό κιβώτιο  σε θέση που θα υποδείξει η ∆ΕΗ για να περιλάβει τον 
µετρητή.  

Ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής του αντλιοστασίου είναι τύπου επιδαπέδιου ερµαρίου 
και τοποθετείται στη θέση που φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Η τροφοδότηση των 
κινητήρων από τον πίνακα διανοµής γίνεται µέσω ρυθµιστών στροφών που 
τοποθετούνται επίτοιχα δίπλα από τον πίνακα διανοµής. 

Η τροφοδότηση του πίνακα διανοµής. από τον µετρητή ∆ΕΗ γίνεται µε ένα καλώδιο 
Ε1VV 5Χ6 mm2 µέσα σε γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα προστασίας. Η 
τροφοδότηση των ρυθµιστών στροφών από τον πίνακα διανοµής γίνεται µε 1 
τετραπολικό καλώδιο Ε1VV 4X4 mm2 µέσα σε γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα 
προστασίας, ενώ η τροφοδότηση των κινητήρων από τους ρυθµιστές στροφών 
γίνεται µε 1 τετραπολικό καλώδιο µε συγκεντρικό αγωγό NYCY 3X4/4 mm2. Τα 
καλώδια τροφοδότησης των κινητήρων, της ηλεκτροκίνητης δικλείδας και του µετρητή 
παροχής οδεύουν σε εσχάρα καλωδίων στο δάπεδο του αντλιοστασίου. 

Η αυτόµατη λειτουργία του αντλιοστασίου ελέγχεται από πίνακα αυτοµατισµού που 
περιλαµβάνει και τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC) και τοποθετείται 
δίπλα στον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής. 

Στο αντλιοστάσιο κατασκευάζεται πλήρες δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και 
γειώσεων, από το οποίο εκτός των αντλητικών συγκροτηµάτων, της ηλεκτροκίνητης 
δικλείδας και του πίνακα αυτοµατισµού τροφοδοτούνται και τρεις στεγανοί 
ρευµατοδότες 231 V καθώς και τα φωτιστικά σώµατα. Για τον εσωτερικό φωτισµό του 
αντλιοστασίου χρησιµοποιούνται 6 φωτιστικά σώµατα φθορισµού µε δύο λαµπτήρες 
36 W βιοµηχανικά τύπου «σκαφάκι» µε λευκό ανακλαστήρα κατάλληλα για ανάρτηση 
από την οροφή, ενώ επάνω από την είσοδο του αντλιοστασίου για τον φωτισµό του 
περιβάλλοντος χώρου τοποθετείται ένα φωτιστικό σώµα υπαίθριο, στεγανό, 
εξωτερικού χώρου µε βραχίονα και λαµπτήρα ατµών υδραργύρου 125 W κατάλληλο 
για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο. 

∆εδοµένου ότι ο οικίσκος όπου στεγάζεται το αντλιοστάσιο υφίσταται ήδη, δεν 
προβλέπεται η κατασκευή θεµελιακής γείωσης, αλλά θα κατασκευασθεί τρίγωνο 
γείωσης. 

Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί και ένα χειροκίνητο παλάγκο µε φορείο κινούµενο 
επί σταθερής τροχιάς ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 300 kg.  
 
 

Αυτόµατη λειτουργία αντλιοστασίου 

Το αντλιοστάσιο ωθεί το νερό, που φθάνει µε βαρύτητα ως τις αντλίες, προς την 
δεξαµενή Μιστεγνών και η ρύθµιση της λειτουργίας του γίνεται από τη στάθµη του 
νερού στην δεξαµενή αυτή σε συνδυασµό µε την επικρατούσα πίεση στον αγωγό 
τροφοδότησης. 



 Η λειτουργία της εκάστοτε κύριας αντλίας ρυθµίζεται αυτόµατα από τη στάθµη νερού 
στη δεξαµενή και υπάρχει αυτόµατη κυκλική εναλλαγή κύριας και εφεδρικής αντλίας  
µε βάση ένα ζεύγος σταθµών σε κάθε θάλαµο της δεξαµενής. Υπάρχει µία στάθµη 
εκκίνησης σε κάθε θάλαµο µε ύψος Ε=3,50 m από τον πυθµένα της δεξαµενής και 
µία στάθµη στάσης Σ=3,70 m από τον πυθµένα. Η επιλογή του ζεύγους σταθµών 
που είναι εκάστοτε ενεργό γίνεται µε επιλογικό διακόπτη στον πίνακα αυτοµατισµού 
του αντλιοστασίου. 

Η υλοποίηση των σταθµών Ε και Σ σε κάθε θάλαµο της δεξαµενής γίνεται µε την 
εγκατάσταση ανά δύο πλωτών διακοπτών. Άλλοι δύο πλωτοί διακόπτες θα 
χρησιµοποιηθούν για την σήµανση ανώτατης στάθµης και στάση της αντλίας προς 
αποφυγή υπερχείλισης (στάθµη Η = 3,80 m από τον πυθµένα). Εποµένως 
τοποθετούνται 3 πλωτοί διακόπτες σε κάθε θάλαµο.  

Η σύνδεση των πλωτών διακοπτών µε τον πίνακα αυτοµατισµού στο αντλιοστάσιο 
γίνεται µέσω ασύρµατης ραδιοζεύξης. Για την επίτευξη της ραδιοζεύξης αυτής µεταξύ 
αντλιοστασίου και δεξαµενής προβλέπεται στο αντλιοστάσιο και στη δεξαµενή ανά 
ένας ραδιοποµπός µε ενσωµατωµένο modem (radiomodem) καθώς και κατευθυντική 
κεραία επί ιστού ύψους τουλάχιστον 6 m και πάντως επαρκούς για την ανταπόκριση 
µεταξύ των δύο σηµείων. 

Όλες οι πιέσεις που αναγράφονται στη συνέχεια είναι µανοµετρικές πιέσεις 
µετρούµενες σε στάθµη +5,00. Εάν η µέτρηση των πιέσεων γίνει σε άλλη απόλυτη 
στάθµη, πρέπει να γίνει αντίστοιχη διόρθωση στις τιµές. Επιπλέον όλες οι 
αναφερόµενες τιµές πιέσεων είναι  προσεγγιστικές και πρέπει να ρυθµισθούν κατά 
την λειτουργία και µε την εµπειρία που θα αποκτηθεί στην πράξη εξαρτώµενες και 
από την χαρακτηριστική καµπύλη της αντλίας που θα εγκατασταθεί. 

Για να τεθεί σε λειτουργία η κύρια αντλία, όταν δοθεί σήµα από την στάθµη εκκίνησης 
Ε της δεξαµενής, πρέπει η πίεση στον αγωγό τροφοδότησης του αντλιοστασίου να 
είναι ανώτερη των 87 m. Η αυτόµατη λειτουργία µόλις ελευθερωθεί η λειτουργία της 
αντλίας από την στάθµη Ε στη δεξαµενή εξελίσσεται ως ακολούθως : 
� Εάν η πίεση στην τροφοδότηση είναι κατώτερη των 85,00 m, η αντλία δεν τίθεται 
σε λειτουργία για να µην προκληθούν δυσλειτουργίες στο ανάντη δίκτυο. 

� Εάν η πίεση στην τροφοδότηση είναι ανώτερη των 87,00 m, η αντλία τίθεται σε 
λειτουργία και ο ρυθµιστής στροφών αυξάνει τις στροφές της αντλίας µέχρι να 
επιτευχθεί παροχή Qo=33±1,5 m3/h. Στη συνέχεια ο ρυθµιστής στροφών 
αυξοµειώνει την συχνότητα µεταξύ της fo=50 Hz και της ελάχιστης επιτρεπόµενης 
f1=fmin, ώστε να διατηρεί την παροχή σταθερή 33±1,5 m3/h. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της λειτουργίας : 
o Εάν η πίεση στην τροφοδότηση µειωθεί κάτω των 85,00 m, η αντλία σταµατάει 
και δεν µπορεί να ξεκινήσει πάλι εάν η πίεση δεν υπερβεί τα 87,00 m και – για 
να αποφευχθούν αλλεπάλληλες εκκινήσεις και στάσεις – εάν δεν παρέλθει 
χρόνος ρυθµιζόµενος περίπου 15 min. 

o Εάν η συχνότητα µειωθεί µέχρι την κατώτατη επιτρεπόµενη, αυτό σηµαίνει  ότι 
η αντλία λειτουργεί µε το ελάχιστο επιτρεπόµενο µανοµετρικό ύψος. Η αντλία 
δεν µπορεί πλέον να µειώσει το µανοµετρικό ύψος της και συνεχίζει να 
λειτουργεί µε παροχή 33±1,5 m3/h µε µανοµετρικό ύψος το ελάχιστο 
επιτρεπόµενο στη χαµηλότερη δυνατή συχνότητα. Εάν η ανάντη πίεση 
συνεχίσει να αυξάνει πρέπει η ροή να στραγγαλισθεί στον κεντρικό 
καταθλιπτικό αγωγό. Αυτό γίνεται µε εντολή από το PLC προς την 
ηλεκτροκίνητη δικλείδα, η οποία αρχίζει να κλείνει, τόσο όσο να διατηρηθεί η 
παροχή στην επιθυµητή τιµή των 33±1,5 m3/h. Στη συνέχεια και εφόσον η 
πίεση ανάντη διατηρείται υψηλή η ρύθµιση της παροχής γίνεται µε άνοιγµα και 
κλείσιµο της δικλείδας. Η λειτουργία αυτή βέβαια συνεπάγεται απώλεια 
ενέργειας που αντιστοιχεί στο τµήµα του µανοµετρικού ύψους που 



στραγγαλίζεται από την δικλείδα και επίσης συνεπάγεται κάποια φθορά στον 
δίσκο της δικλείδας. 

o Εάν η πίεση ανάντη µειωθεί κάτω του ορίου που προσδιορίζεται από τον 
ελάχιστο επιτρεπόµενο µανοµετρικό ύψος της αντλίας, η δικλείδα ανοίγει 
τελείως και ο ρυθµιστής στροφών αρχίζει να αυξάνει την συχνότητα, ώστε να 
διατηρείται η παροχή 33±1,5 m3/h στα µεγαλύτερα µανοµετρικά ύψη που 
προκύπτουν. 

o Εάν η δικλείδα κλείσει τελείως ή η πίεση ανάντη φθάσει στην τιµή +127 m αυτό 
σηµαίνει ότι η διατιθέµενη πίεση είναι επαρκής για την τροφοδότηση της 
δεξαµενής Μιστεγνών µε βαρύτητα. Η δικλείδα παραµένει κλειστή και η αντλία 
παύει να λειτουργεί. 

� Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τιµή της πιεζοµετρικής ανάντη του αντλιοστασίου 
όταν το νερό στη δεξαµενή Μιστεγνών φθάσει στην στάθµη Σ  κλείνει η 
ηλεκτροκίνητη δικλείδα του καταθλιπτικού αγωγού και σταµατά η αντλία. 

� Εάν για κάποιο λόγο δεν σταµατήσει η αντλία όταν το νερό φθάσει σε στάθµη Σ, 
προβλέπεται δεύτερη εντολή στάσης µε ταυτόχρονη σήµανση υπερχείλισης σε 
στάθµη Η. 

Η µορφή της χαρακτηριστικής καµπύλης της αντλίας παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στην 
διαµόρφωση της λειτουργίας του αντλιοστασίου, δεδοµένου ότι το ελάχιστο 
µανοµετρικό ύψος της αντλίας µε το οποίο µπορεί να καλυφθεί η ονοµαστική παροχή 
του αντλιοστασίου είναι συνάρτηση του σηµείου µέγιστης παροχής στο πεδίο 
λειτουργίας της αντλίας για συχνότητα f = 50 Hz. Εάν το ελάχιστο αυτό µανοµετρικό 
ύψος βρίσκεται στην περιοχή των 2-3 m, δεν υπάρχει ανάγκη στραγγαλισµού από 
την ηλεκτροκίνητη δικλείδα. Όταν η αντλία φθάσει να λειτουργεί µε την µικρότερη 
επιτρεπόµενη συχνότητα, µπορεί να σταµατήσει η λειτουργία της και η τροφοδότηση 
να συνεχίσει µε βαρύτητα και µε λίγο µικρότερη παροχή. Η επιλογή αυτή δεν µπορεί 
να γίνει παρά µόνο όταν είναι γνωστή η χαρακτηριστική καµπύλη της αντλίας. 
 
2.2. Υδραυλικές εργασίες 
Κατασκευάζονται σε κοινό σκάµµα (τυπική διατοµή) δύο αγωγοί από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου PE 100, ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm/ονοµ. πίεσης PN 20atm. Ο 
πρώτος  αγωγός αποτελεί την λήψη του αντλιοστασίου (ΣΧΕ∆ΙΟ ΗΜ-1) από φρεάτιο 
Νο 2 προς το αντλιοστάσιο και ο δεύτερος αγωγός είναι ο καταθλιπτικός αγωγός του 
αντλιοστασίου, από αντλιοστάσιο προς το φρεάτιο Νο 2. Το συνολικό µήκος κάθε 
αγωγού είναι περίπου 220,00 µµ. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση 
του υφιστάµενου αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσµου (η πιθανή θέση 
ορίζεται στο Σχέδιο Οριζοντιογραφίας Έργων ΣΧ1) σηµείο Α18 (714831.34, 
4340300.01). Η θέση θα πρέπει να εντοπισθεί & να αποκαλυφθεί σε όλο το 
απαιτούµενο  µήκος  µε διερευνητικές τοµές οι οποίες θα αποζηµιωθούν µε τα 
συµβατικά άρθρα ΑΤ(23) & ΑΤ(24).  Επίσης µε τα ίδια άρθρα θα αποζηµιωθούν οι 
εκσκαφές για την κατασκευή των φρεατίων  (Φρεάτια ∆ικλείδων Νο 1 & Νο 2) ήτοι το 
τµήµα από τον υφιστάµενο αγωγό του Συνδέσµου έως την αρχή κατασκευής του 
δικτύου του δίδυµου αγωγού από PE DN 200, PN 20. Οι εκσκαφές για την κατασκευή 
των δύο αγωγών πολυαιθυλενίου αποζηµιώνονται µε τα άρθρα ΑΤ(21) & ΑΤ(22), 
δεδοµένου ότι πρόκειται για αγροτικό δρόµο χωρίς ιδιαίτερη κυκλοφορία.   
 
2.3. Οικοδοµικές εργασίες 
Το κτίριο του αντλιοστασίου χρίζει επισκευαστικών εργασιών. Το κτίριο βρίσκεται επί 
αγροτικού δρόµου [συντεταγµένες κορυφών κτιρίου (714948.80, 4340517.50), 
(714950.46, 4340510.08), (714943.48, 4340516.32), (714954.08, 4340508.97)] 
Πρόκειται για ένα παλαιό αντλιοστάσιο από πλινθοδοµή µε πλάκα οροφής από 
σκυρόδεµα, το οποίο  εξυπηρετούσε τις υδρευτικές ανάγκες της πρώην Κοινότητας 
Θερµής. Εσωτερικά είναι διαµορφωµένο σε δύο δάπεδα, µε υψοµετρική διαφορά 
1,50 µ. Το αντλιοστάσιο σήµερα είναι ανενεργό και χρησιµοποιείται ως 



αποθηκευτικός χώρος. Οι εξωτερικές διαστάσεις του αντλιοστασίου είναι 4,96 x 6,93 
µµ. Οι επισκευαστικές εργασίες αφορούν τα παρακάτω: 

• την επισκευή της οροφής µε την καθαίρεση της υπάρχουσας & κατασκευή 
νέας µε περιµετρικό σενάζ. Στεγάνωση της οροφής εξωτερικά µε 
τσιµεντοειδή  στεγανωτικά υλικά. 

•  την επίχωση του υπόγειου χώρου µε θραυστό υλικό και την διαµόρφωση 
νέου δαπέδου 

• την καθαίρεση των κουφωµάτων και την κατασκευή νέων  
 
2.4 Απολογιστικές εργασίες 
Ο ανάδοχος στα πλαίσια κατασκευής του έργου θα εκτελέσει µικρής κλίµακας 
απολογιστικών εργασιών που έχουν σχέση µε τον καθαρισµό και την µεταφορά σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία όλων των υλικών (αρχείων, παλαιών 
αντλιών) που υπάρχουν εντός του χώρου του αντλιοστασίου. 
 
 
4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
Οι εκσκαφές για την κατασκευή των αγωγών θα παρακολουθούνται από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
 
 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΜΑ∆Α Α:  Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες-Εξοπλισµός    60.582,40 € 
ΟΜΑ∆Α Β: Χωµατουργικά-Σωληνώσεις-Μεταλλικά Στοιχεία    25.669,89 € 
ΟΜΑ∆Α Γ: Κατασκευές από σκυρόδεµα-Στεγαν.-Οικοδ. Εργ.   14.438,48 € 
ΣΥΝΟΛΟ        100.690,78 € 
ΓΕ& ΟΕ 18%          18.114,80 €  
ΣΥΝΟΛΟ        118.752,57 € 
Απρόβλεπτα 15%         17.812,89 € 
ΣΥΝΟΛΟ        136.637,38 € 
Απολογιστικές Εργασίες          3.300,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ        139.937,38 € 
Αναθεώρηση                 62,62 € 
ΣΥΝΟΛΟ        140.000,00 € 
Φ.Π.Α  17%          23.800,00 €  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       163.800,00 €    
 
  
 

   
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑNΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 
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