
 

  

  
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Χριστόδουλος Ψάνης  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : psanis.xr@deyamyt.gr 

ΕΡΓΟ: 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση  
Η/Μ εξοπλισμού για τη 
συντήρηση και αναβάθμιση 
αντλιοστασίων Υδάτων 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα μελέτη έργου υπό τον τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση  Η/Μ 

εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων Υδάτων Ιππείου και 

ακαθάρτων  ΔΕΗ, Καρά Τεπέ και λιμένος Μυτιλήνης» αφορά τη συντήρηση και 

αναβάθμιση του εξοπλισμού των υποσταθμών (Υ/Σ) μέσης τάσης (Μ.Τ.) του 

αντλιοστασίου (Α/Σ) στα Ύδατα Ιππείου, καθώς και των αντλιοστασίων (Α/Σ) 

ακαθάρτων στις θέσεις Δ.Ε.Η. και λιμάνι Μυτιλήνης και της μονάδας επεξεργασία 

λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Καρά Τεπέ. 

 

Στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου και συντήρησης που πραγματοποιείται στους 

υποσταθμούς (Υ/Σ) μέσης τάσης (Μ.Τ.) των παραπάνω αντλιοστασίων, 

διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων (ειδικοί ελαστικοί 

μονωτικοί τάπητες για αποφυγή ηλεκτροπληξίας), ανασφάλιστες θύρες στα πεδία 

διακοπτών μέσης τάσης (Μ.Τ.), συστήματα πυρόσβεσης, κτλ). Επίσης 

διαπιστωθήκαν σημαντικές φθορές του εξοπλισμού λόγω διάβρωσης από την 

υγρασία. Οι υποσταθμοί (Υ/Σ) χρίζουν άμεσης επισκευής ή/και αντικατάστασης 

ηλεκτρικών εξαρτημάτων (πυκνωτών, διακοπτών, αντιστάσεων, καλωδίων, κτλ) για 

την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους, καθώς και επισκευές στα εφεδρικά Η/Ζ. 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

2.1. Α/Σ Υδάτων Ιππείου Λέσβου 

Στις οροφές των χώρων του Υ/Σ (Μ/Σ, Μ.Τ., Χ.Τ.) τοποθετούνται πυροσβεστήρες 

οροφής, ξηράς κόνεως, 6 kg, καθώς και φορητοί πυροσβεστήρες 12 kg, κατάλληλοι 

για πυρκαγιές τύπου ABC. Εξωτερικά του πεδίου τοποθετείται φωτεινός και ηχητικός 
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συναγερμός (φαροσειρήνα) που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης του 

εξοπλισμού. Εγκαθίστανται φωτιστικά ασφαλείας στους παραπάνω χώρους και 

συνδέονται κατάλληλα στο Η/Ζ ώστε να ενεργοποιούνται σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος, καθώς επίσης και ηλεκτρικές συσκευές αφύγρανσης βιομηχανικού τύπου 

για την προστασία του εξοπλισμού από την υγρασία. Τοποθετούνται κλειδαριές στις 

θύρες των ντουλαπών των διακοπτών των Μ/Σ 1 και Μ/Σ 2 ώστε αυτές να μη 

μπορούν να ανοιχτούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από λάθος. 

 

 

2.2. Α/Σ ακαθάρτων Δ.Ε.Η. 

Στα δάπεδα των χώρων του Υ/Σ (Μ/Σ, Μ.Τ., Χ.Τ.) τοποθετείται ειδικός μονωτικός 

τάπητας μήκους 2 μέτρων και πλάτους 1 μέτρου για την αποφυγή ατυχήματος 

ηλεκτροπληξίας. Στις οροφές των παραπάνω χώρων τοποθετούνται πυροσβεστήρες 

οροφής, ξηράς κόνεως, 6 kg, καθώς και φορητοί πυροσβεστήρες 12 kg, κατάλληλοι 

για πυρκαγιές τύπου ABC. Αντικαθίστανται οι διακόπτες άφιξης και αναχώρησης στα 

πεδία Μ.Τ. λόγω εσωτερικών βλαβών και αντικαθίστανται και οι αντιστάσεις τους. 

Στην αυτόματη αντιστάθμιση άεργου ισχύος αντικαθίσταται 1 ηλεκτρονόμος (ρελέ) 

πυκνωτών. Τέλος, τοποθετούνται ηλεκτρικές συσκευές αφύγρανσης βιομηχανικού 

τύπου, ειδικές για παραθαλάσσια περιβάλλοντα για την προστασία του εξοπλισμού 

από την υγρασία. 

 

 

2.3. Α/Σ ακαθάρτων λιμένος Μυτιλήνης 

Στα δάπεδα των χώρων του Υ/Σ (Μ/Σ, Μ.Τ., Χ.Τ.) τοποθετείται ειδικός μονωτικός 

τάπητας μήκους 2 μέτρων και πλάτους 1 μέτρου για την αποφυγή ατυχήματος 

ηλεκτροπληξίας. Στις οροφές των παραπάνω χώρων τοποθετούνται πυροσβεστήρες 

οροφής, ξηράς κόνεως, 6 kg, καθώς και φορητοί πυροσβεστήρες 12 kg, κατάλληλοι 

για πυρκαγιές τύπου ABC. Αντικαθίστανται οι διακόπτες άφιξης και αναχώρησης στα 

πεδία Μ.Τ. λόγω εσωτερικών βλαβών και αντικαθίστανται και οι αντιστάσεις τους. 

Στην αυτόματη αντιστάθμιση άεργου ισχύος αντικαθίσταται 1 πυκνωτής των 25 

KVAR (τύπου κασέτας). Τέλος, τοποθετούνται ηλεκτρικές συσκευές αφύγρανσης 

βιομηχανικού τύπου, ειδικές για παραθαλάσσια περιβάλλοντα για την προστασία του 

εξοπλισμού από την υγρασία. 

 

 

2.4. Μ.Ε.Λ. Καρά Τεπέ 

Στις οροφές των χώρων του Υ/Σ (Μ/Σ, Μ.Τ., Χ.Τ.) τοποθετούνται πυροσβεστήρες 

οροφής, ξηράς κόνεως, 6 kg, καθώς και φορητοί πυροσβεστήρες 12 kg, κατάλληλοι 

για πυρκαγιές τύπου ABC. 

 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ         4.066,00 € 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Η.            7.696,00 € 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ         7.626,00 € 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ            602,00 € 

 

 

 



 

ΣΥΝΟΛΟ                  19.990,00 € 

Φ.Π.Α.                     3.772,80 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 23.762,80 €    

 
 
 
  
 

   
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η/Μ 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑNΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
 

 
 
 

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 


