
 

 

 

  

  
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 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΘΗΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
«ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ» ΘΕΡΜΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 111 / 2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.389,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το προωθητικό αντλιοστάσιο (Α/Σ) κατασκευάστηκε στη θέση «Άη Γιώργης» Πύργων 

Θερμής, κατόπιν σύστασης δουλείας με χαριστική αιτία, δυνάμει του υπ. αρ. 359 της 

13-07-2017 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μυτιλήνης Ειρήνης Π. Αναγνώστου. 

Το παραπάνω συμβόλαιο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. οφείλει να 

εκτελέσει εργασίες ηχομόνωσης του κτηρίου. Σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης. Εντός του Α/Σ υπάρχουν δύο (02) διβάθμια αντλητικά 

συγκροτήματα επιφανείας, παροχής Q=33m3/h και μανομετρικού Η=44m, καθώς και 

λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός (Η/Μ) εξοπλισμός. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο Α/Σ 

του τίτλου, διαπιστώθηκε ότι ηχητική όχληση προέρχεται από δύο πηγές: Α. τον ήχο 

που παράγεται από τις τριβές κίνησης των αντλητικών συγκροτημάτων (έδρανα, 

πτερωτές, σαλαμάστρες, κτλ) και Β. τους κραδασμούς που προέρχονται από τη 

λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων και προκαλούν ταλαντώσεις στις 

σωληνώσεις και στο κτήριο. 

Α. Ηχομόνωση κτηρίου 

Στο κτήριο του Α/Σ υπάρχουν συνολικά τέσσερα (04) ανοίγματα: 3 παράθυρα και 1 

θύρα. Από το παράθυρο του ΝΑ τοίχου με διαστάσεις 132x250 cm και το παράθυρο 

του ΒΑ τοίχου με διαστάσεις 76x130 cm καθαιρούνται τα μεταλλικά κουφώματα και 

τα ανοίγματα κλείνονται με οπτοπλινθοδομή και επιχρίονται εσωτερικά και εξωτερικά 

ώστε το συνολικό πάχος να είναι 30 cm. 

Σαν πρώτη στρώση τοποθετείται ηχομονωτικό υλικό επίπεδης επιφάνειας (τύπου 

φριλέν) από συνθετικό καουτσούκ PE, με πάχος 2 cm και πυκνότητα 65 - 75 kg/m3. 

Σαν δεύτερη στρώση τοποθετείται ηχοαπορροφητικό υλικό επίπεδης επιφάνειας με 
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ύφασμα (τύπου ρικοφόν) από αφρώδες καουτσούκ ή από αφρώδη πολυουρεθάνη, 

με πάχος 1 cm και πυκνότητα 20 - 65 kg/m3, ικανό για απορρόφηση συχνοτήτων 

0,125 - 2 kHz. Τα παραπάνω υλικά στερεώνονται στις εσωτερικές επιφάνειες των 

τοίχων και της οροφής του Α/Σ με κατάλληλη κόλλα και κατάλληλα καρφιά με 

ροδέλες. 

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας, το παράθυρο και η θύρα που βρίσκονται στον ΒΔ τοίχο, 

καθώς και οι πρίζες, τα φωτιστικά, κτλ δεν θα καλυφθούν από τα παραπάνω υλικά. 

Το κούφωμα του παράθυρου του ΒΔ τοίχου με διαστάσεις 132x167 cm μεταποιείται 

κατάλληλα ώστε να τοποθετηθεί σύστημα εξαερισμού αποτελούμενο από αξονικό 

εξαεριστήρα βιομηχανικού τύπου Φ600, με τάση λειτουργίας 220 ή 380 V. Ο 

εξαεριστήρας ελέγχεται από ηλεκτρονικό, ψηφιακό θερμοστάτη χώρου ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του 

εξαεριστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία εντός του Α/Σ. 

Β. Αντιστάθμιση κραδασμών 

Το κάθε ένα αντλητικό συγκρότημα συγκρατείται με 4 κοχλίες πάνω σε βάση 

κατασκευασμένη από σιδερογωνιά 70x70 η οποία είναι πακτωμένη στο δάπεδο. Το 

αντλητικό εξαρμόνεται από τη βάση του, η βάση κόβεται κατά 4 εκ. καθ ύψος και 

τοποθετούνται τέσσερα (04) ελαστικά παρεμβύσματα κυλινδρικού σχήματος, 

διαστάσεων 60x40 mm με σπειρώματα Μ12, αρσενικά ή θηλυκά. 

Οι αγωγοί αναρρόφησης τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να δεχτούν ελαστικούς 

αντικραδασμικούς συνδέσμους DN100 PN16 με φλάντζες και πιστοποίηση 

καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Ανάλογα τοποθετούνται ελαστικοί αντικραδασμικοί 

σύνδεσμοι DN80 PN16 στους αγωγούς της κατάθλιψης. Οι συνδέσεις γίνονται κατά 

το δυνατόν πλησιέστερα στα αντλητικά συγκροτήματα. 

Οι υφιστάμενες βάσεις, δώδεκα (12) στον αριθμό, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι 

αγωγοί τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να δεχτούν δώδεκα (12) στηρίγματα 

σωλήνων με λάστιχο και θηλυκό σπείρωμα M10, τα οποία θα συνδέονται με τις 

βάσεις μέσω δώδεκα (12) ελαστικών παρεμβυσμάτων κυλινδρικού σχήματος, 

διαστάσεων 50x40 mm με σπειρώματα Μ10 αρσενικά. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ         3.389,50 € 

Φ.Π.Α  17%         576,22 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        3.965,72 €    

   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η/Μ  

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 


