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ΣΕΤΦΟ 1 

 

TΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη έργου, υπό τον τίτλο «Περίφραξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Άντισσας» αφορά 

την κατασκευή περίφραξης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Σ.Κ. Άντισσας της Δ.Ε. Ερεσού- 

Αντίσσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου.  

το εν λόγω γήπεδο με περίμετρο θα αντικατασταθεί τμήμα της περίφραξης μήκους 200 μ. περίπου  με 

πασσάλους και συρματόπλεγμα και θύρα εισόδου για την παρεμπόδιση της εισόδου οχημάτων, πεζών και 

ζώων.  

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 9.973,49 €. 

Η προθεσμία του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης.  

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Με τη μελέτη αυτή προγραμματίζονται οι εξής εργασίες:  

2.1. Καθαίρεση της υπάρχουσας περίφραξης λόγω της παλαιότητας τους σε μήκος 200 μέτρων. 

2.2. Κατασκευή περίφραξης που θα υλοποιηθεί από πασσάλους και συρματόπλεγμα. Οι πάσσαλοι θα είναι 

σιδηρογωνιές 40x40x4mm συνολικού ύψους 2,50m πακτωμένοι εντός του εδάφους σε σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15 (ή υψηλότερης), σε βάθος 60cm και πλευρικών διατάσεων 40Φ40cm. Οι πάσσαλοι αυτοί θα 

τοποθετούνται ανά 2,00m. Οι γωνιακοί πάσσαλοι θα είναι σιδηρογωνιές 40x40x4mm και θα φέρουν διπλές 

αντηρίδες 40x40x4mm, στη μέση του ελεύθερου ύψους τους, πακτωμένες ως ανωτέρω.  

Όλοι οι πάσσαλοι και αντηρίδες θα είναι βαμμένοι με μία στρώση αντισκωριακού ασταριού.  

Σο συρματόπλεγμα θα είναι δικτυωτό γαλβανιζέ, πάχους 2,00mm, με άνοιγμα οπής 4,00x4,00cm και ύψους 

2,00m. το άνω, κάτω και ενδιάμεσο τμήμα του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθεί γαλβανιζέ αγκαθωτό σύρμα. 

την προϋπολογισθείσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών κατασκευής, τοποθέτησης και 

στερέωσης της περίφραξης.  

2.3.Κατασκευή και Σοποθέτηση τηλεχειριζόμενης συρόμενης μεταλλικής θύρας.  Η παλαιά θύρα εισόδου θα 

απομακρυνθεί από το έργο με δαπάνη του αναδόχου και θα παραδοθεί στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων της Μυτιλήνης. την είσοδο του γηπέδου κατασκευάζεται τηλεχειριζόμενη συρόμενη θύρα, η οποία 

κλειδώνει με ασφάλεια, για την ασφαλή είσοδο και έξοδο οχημάτων, φορτηγών και την αποφυγή άτυπων 

επισκέψεων ατόμων της περιοχής απουσία του εργαζόμενου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισμών, 
συνολικής διάστασης 6,38 μέτρων μήκους x 2,10 μέτρων ύψους, με τηλεχειριζόμενο ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, 

σ΄ όλο το πλάτος του καταστρώματος του δρόμου, που θα επιτρέπει και χειροκίνητη λειτουργία. Η λειτουργία 

της θύρας θα ελέγχεται και με αυτοματισμό από το κτίριο διοίκησης και συγχρόνως θα είναι τηλεχειριζόμενη και 

ο ανάδοχος θα εφοδιάσει την Τπηρεσία με πέντε (5) συσκευές αυτόματου ανοίγματος εξ αποστάσεως 

(telecontrol).   
Η μεταλλική συρόμενη θύρα θα είναι κατασκευασμένη περιμετρικά από κοιλοδοκό θερμής γαλβάνισης  100 χιλ. 

x40 χιλ. x2 χιλ.    
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το κάτω μέρος του πλαισίου και στο ύψος που απαιτεί ο μηχανισμός κίνησης θα τοποθετηθεί δοκός κατά 

μήκος της θύρας διαστάσεων 40χιλ. x 40χιλ.2 χιλ. γαλβανισμένος (θερμής γαλβάνισης) επί του οποίου θα 

στερεωθεί η οδοντωτή λάμα κίνησης.  

Σο υπόλοιπο πλαίσιο θα διαιρεθεί με 2 κάθετους κοιλοδοκούς 40χιλ. x 40χιλ.2 χιλ. (θερμής γαλβάνισης) σε τρία 

ίσα μέρη. το κάθε τμήμα εσωτερικά θα υπάρχουν κοιλοδοκοί χιαστί 40χιλ. x 40χιλ.2 χιλ.. 

Η γέμιση της θύρας θα είναι από γαλβανισμένο πλέγμα με ορθογώνιους ή βρόγχους διάστασης 

10X5 πάχος 3,3 mm. 

Η θύρα θα κινείται  σε τέσσσερις κάθετους κοιλοδοκούς 100χιλ.x 100χιλx2 (θερμής γαλβάνισης). Κατά το 

κλείσιμο της θύρας το άλλο της άκρο θα εγκλωβίζεται σε κοιλοδοκό 100χιλ.x 100χιλx2. 

θα τοποθετηθούν ράουλα διάστασης Υ100 βαρέως τύπου τα οποία θα σύρονται σε γωνία ανεστραμμένη 

60χιλ. x 6χιλ. μαύρη και αγκυρωμένη στο έδαφος σε θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25   

καθόλο το μήκος του ανοιγματος της Θύρας 0,30 μέτρων πλάτους και ύψος 0,30 μέτρα.Η μεταλλική γωνία 

60χιλχ6χιλ θα είναι απόλυτα επίπεδη προκειμένου να τοποθετηθεί επάνω της ο οδηγός κύλισης της θύρας. 

 Οι κολλήσεις όλες θα είναι διπλά βαμμένες με ψυχρή γαλβάνιση. 

 Η θύρα θα πρέπει να δουλεύει σωστά (να ανοίγει/κλείνει εύκολα και ομαλά, η ράγα κύλισης να είναι 

απολύτως ευθεία και απολύτως οριζόντια κλπ). 

 Η θύρα θα πρέπει να διαθέτει μηχανικά στοπ, τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο.  

 

Η μεταλλική θύρα θα υποστηρίζεται από μηχανισμό μοτέρ που θα εγκατασταθεί εσωτερικά του οικοπεδου, για 

συρόμενες πόρτες και για βάρος πόρτας 800 kg. Θα διαθέτει πλακέτα για αργό σταμάτημα, ένα (1) ζευγάρι 

φωτοκύτταρα ασφαλείας και ένα (1) φάρο προειδοποίησης, καθώς και δυο (2) χειριστήρια. Ο μηχανισμός θα 

συνοδεύεται με τριετή (3ετή) εγγύηση στα μηχανικά μέρη του και διετή (2ετή) εγγύηση στα ηλεκτρονικά.  

Σο μοτέρ θα διαθέτει μόνιμη λίπανση εξαρτημάτων από γράσο υψηλής ποιότητας. Η τάση λειτουργίας θα είναι 

220-230 volt. ε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα διαθέτει θύρα απασφάλισης που θα κλειδώνει με κλειδί για 

την χειροκίνητη λειτουργία της θύρας. Θα πρέπει να διαθέτει ενσωμάτωμένη ηλεκτρονική πλακέτα 

προγραμματισμένη και έτοιμη προς λειτουργία.  

Η ηλεκτρονική πλακέτα θα πρέπει να διαθέτει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 

i. Επιβράδυνση στο άνοιγμα και στο κλείσιμο.  

ii.   Ηλεκτρονική ρύθμιση με δυνατότητα διαφορετικών χρόνων.  

iii.   Αποθήκευση μέχρι 150 διαφορετικούς κωδικούς rollingcode, dip-switcή random.  

iv.   Ηλεκτρονικό φρένο. SoftStartγια ομαλή εκκίνηση.  

v.  Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω εισόδους: 

Σροφοδοσία με ρεύμα 230 V AC (Υάση, Ουδέτερος & Γείωση), Άνοιγμα (Open), Μερικό άνοιγμα (Partially 

open), υσκευές ασφάλειας κατά το κλείσιμο (FSW CL, πχ φωτοκύτταρα ασφαλείας), υσκευές ασφάλειας 

κατά το άνοιγμα (FSW OP, πχ φωτοκύτταρα ασφαλείας), ταμάτημα (Stop), Ακμή ασφαλείας (Edge). 

 

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

 

Αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου φαίνονται στην 

αναλυτική προμέτρηση και τον προϋπολογισμό που συνοδεύει την μελέτη και σύμφωνα με αυτόν η δαπάνη 

τους ανέρχεται στο ποσό των 9.973,49   ευρώ χωρίς ΥΠΑ . 

 

 

 

 

 

 
 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΕΛ ΛΕΒΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ 

ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΗΡΑΚΛΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

 

ΒΑΙΛΑΡΟ ΩΣΗΡΗ 

ΦΗΜΙΚΟ 

 


