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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΡΓΟ:     ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το έργο που πρόκειται να κατασκευασθεί με την παρούσα εργολαβία έχει τον τίτλο: 
"ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ  ΔΙΚΤΥΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ" 
 
Η μελέτη που εφαρμόζεται ως προς το σχεδιασμό των έργων είναι η "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ", 
που εκπονήθηκε το 2008 από τα Γραφεία μελετών : Μ. ΤΟΥΡΒΑΛΗ - Π. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ - Χ. 
ΜΑΝΔΥΛΑ - Σ. ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΥ – Μ. ΚΙΝΙΚΛΗ – Μ. ΤΑΞΕΙΔΗ. 
 
  

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ως περιοχή του έργου ορίζεται ο οικισμός Αγιάσου της Δημοτικής ενότητας Αγιάσου του Δήμου 
Λέσβου. 
 
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την 
ολοκλήρωση του συστήματος συλλογής ακαθάρτων του οικισμού Αγιάσου καθώς και το σύστημα 
μεταφοράς λυμάτων έως τη θέση της ΕΕΛ. Ταυτόχρονα με την κατασκευή των αγωγών 
ακαθάρτων θα κατασκευαστούν τα δίκτυα ομβρίων και θα αντικατασταθούν οι αγωγοί ύδρευσης, 
όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
  
 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. 
 
Το παρόν τεύχος συνοδεύεται από οριζοντιογραφίες των έργων (Χάρτες XA, XO) και τα Σχέδια 2Y, 
2Ai, 2O, όπου αποτυπώνονται τα τμήματα που θα κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία.  
Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν: 
 
α. Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων 
 
Αγωγοί Μεταφοράς 

 
Περιγράφεται ο αγωγός μεταφοράς των  λυμάτων από τη θέση συγκέντρωσης του οικισμού έως 
την είσοδο στην ΕΕΛ Χάρτη ΧΑ & Σχέδιο 2Α. 
 
Φ.Α1   Αντλιοστάσιο πλησίον του φρεατίου α.  
 
Φ.Α1 - Φ16      Διπλός Καταθλιπτικός Αγωγός. 

 Διατομή PE 100 2Φ160, 10atm, Μήκος χάραξης  L = 300 m  
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Φ16 - αβ Αγωγός ελεύθερης ροής 
 Διατομή PVC U Φ400, Μήκος L = 105 m  
 
Τα τμήματα αυτά αποτελούν τον αποδέκτη λυμάτων των Λεκανών Α και Γ. Στο σημείο αβ 
συμβάλει και η λεκάνη Β. 
 
αβ - ΕΕΛ   Αγωγός ελεύθερης ροής. 
   Διατομή PVC U Φ400  Μήκος L = 670 m  
 
Οι αγωγοί χαράσσονται εξ ολοκλήρου επί οδικού δικτύου. 
 
Δίκτυα συλλογής 

 
Φ.Α2   Αντλιοστάσιο της Λεκάνης Γ  
  
Φ.Α2 - α13    Καταθλιπτικός Αγωγός. 
 Διατομή PE 100 Φ90, 10 atm, Μήκος L = 230 m  
 
Αγωγοί ελεύθερης ροής    Μήκος L = 3.525 m,  
     Διατομές PVC U Φ200, Φ250, Φ315, Φ355 και Φ400. 
 
Συνολικό μήκος αγωγών αποχέτευσης ελεύθερης ροής  4.300 m 
Συνολικό μήκος χάραξης καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης    530 m 
 
β. Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων 
 
 Μήκος: L1 = 1.350 m,   Διατομές Σ/Σ Φ400, Φ500, Φ600, Φ800  
   L2 = 380 m  PVC F250, F315 (δίκτυα υδροσυλλογής) 
 
Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων 1.730 m 
 
γ. Δίκτυα Ύδρευσης 

 
- Εσωτερικό Δίκτυο:  Μήκος L = 2.900 m,     Διατομές ΡΕ Φ63 έως Φ160.    
- Αγωγός υδροδότησης  ΕΕΛ  Μήκος L = 1.100 m,      Διατομή  ΡΕ Φ63  
 
Συνολικό μήκος αγωγών ύδρευσης 4.000 m 
 
Σε όλα τα παραπάνω μήκη αγωγών αποχέτευσης, ομβρίων και ύδρευσης συμπεριλαμβάνονται 
και απρόβλεπτα μήκη. 
 
δ. Αντλιοστάσια 
 
Κατασκευάζονται δύο αντλιοστάσια στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο 2Α.2   
 
- Φ.Α1   Αντλιοστάσιο πλησίον του φρεατίου α  
- Φ.Α2   Αντλιοστάσιο της Λεκάνης Γ  
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
1. Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΦΑ1 – Φ(61) 
 
Στη θέση που σημειώνεται στην αντίστοιχη οριζοντιογραφία της Υδραυλικής Μελέτης, 
κατασκευάζεται αντλιοστάσιο λυμάτων  από το οποίο η παροχή των λεκανών Α και Γ του 
οικισμού οδηγείται  στο Φρεάτιο Φ61 με διπλό καταθλιπτικό αγωγό από PE 100 2Φ160, 10atm και 
μήκους L = 300 m  
 
Το αντλιοστάσιο λυμάτων θα περιλαμβάνει τον  υπόγειο υγρό θάλαμο λυμάτων και το  θάλαμο 
δικλείδων σε επαφή, σχήματος και διαστάσεων όπως εμφανίζονται στα επισυναπτόμενο σχέδιο 
κατόψεων και τομών Μ-1.1   
 
Ακριβώς πάνω από το θάλαμο δικλείδων προβλέπεται η κατασκευή ανωδομής – οικίσκου, 
διαστάσεων όπως φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο κατόψεων και τομών Μ-1.1 με φέροντα 
οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία από τούβλα, πλάκα επικάλυψης και 
επιχρισμένο και βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά, με μεταλλικά κουφώματα, μέσα στον οποίο θα 
τοποθετηθεί ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση 
διακοπής ή βλάβης της κύριας τροφοδοσίας από τη ΔΕΗ, καθώς και η εγκατάσταση απόσμησης 
του υγρού θαλάμου με φίλτρα ενεργού άνθρακα,  δυνατότητας απόσμησης τουλάχιστον 240 m3/h.          
 
Στο παραπάνω αντλιοστάσιο και στους αντίστοιχους χώρους όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα 
σχέδια  Μ-1.1 και Μ-1.2, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές  και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, των παρακάτω : 

1) Τριών  υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων , παροχής εκάστου 
Q=56 m3/h και μανομετρικού ύψους 13,00 ΜΥΣ, καμπύλες λειτουργίας κατά ISO 9906, με 
ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, σύμφωνα με την 
προδιαγραφή IE3,  μονοκάναλη πτερωτή μη εμφρασσόμενου τύπου, με ελεύθερο 
πέρασμα στερεών διαμέτρου τουλάχιστον 70 mm, με το σύστημα αυτόματης σύζευξης, 
(πέλμα επικάθισης), που θα πακτωθεί στον πυθμένα του υγρού θαλάμου, τους οδηγούς 
ανέλκυσης και ανάρτησης των αντλιών, ένα αισθητήριο στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου 
για την αυτόματη εκκίνηση και στάση των αντλιών, ενός φλοτεροδιακόπτη στo χαμηλότερο 
σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προστασία της αντλίας από 
«ξηρά» λειτουργία και ένα φλοτεροδιακόπτη ανώτατης στάθμης για την εκκίνηση ανάγκης 
μιας αντλίας (σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υπερήχων), καθώς και όλων των 
αναγκαίων υλικών  και μικροϋλικών. Οι δυο φλοτεροδιακόπτες θα τοποθετηθούν μέσα σε 
σωλήνα PVC Φ200/ 6ΑΤΜ Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν μέσα στον υγρό θάλαμο.     

2) Όλων των απαιτούμενων  υδραυλικών εξαρτημάτων  μέσα στο θάλαμο δικλείδων, 
ήτοι, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της οριστικής μελέτης.                                                                

3) Όλων των απαιτούμενων σωληνώσεων  κα ι  ε ιδ ικών εξαρτημάτων , από 
ανοξείδωτο χάλυβα, από το στόμιο κατάθλιψης των αντλιών μέχρι τη σύνδεση με τον 
αντίστοιχο πλαστικό καταθλιπτικό αγωγό (περίπου 1 μ από το εξωτερικό μέρος του τοιχίου 
του θαλάμου δικλείδων).     

4) Εν ός  υ π οβ ρ ύ χ ιου  η λεκ τρ οκ ί ν η του  αν αδ ευ τή ρ α  λυ μ ά τω ν , κατάλληλο για τις 
διαστάσεις του υγρού θαλάμου,   με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος περίπου 1,5 KW 
και τον οδηγό στήριξής του από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα (μέσα στον υγρό θάλαμο)    

5) Κατασκευή και τοποθέτηση μέσα στον υγρό θάλαμο, στη θέση του αγωγού προσαγωγής 
λυμάτων, ενός εσχαρόκαδου  διαστάσεων 0,70x0,50x1,00 m από μεταλλικό πλέγμα και 
πλαίσιο με τετράγωνα διάκενα διέλευσης στερεών, με τους οδηγούς ολίσθησης του 
καλαθιού και τα στηρίγματα των οδηγών στα τοιχία του φρέατος σε αποστάσεις όχι 
μεγαλύτερες από 1 μ, με το συρματόσχοινο ανέλκυσης, καθώς και κάθε υλικού και 
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μικροϋλικού. Επίσης προβλέπεται η σταθερή τοποθέτηση επί του εσχαρόκαδου και σε 
κατάλληλο ύψος, ενός αισθητηρίου (τύπου επαφής), σήμανσης υψηλής στάθμης λυμάτων 
και ειδοποίησης καθαρισμού του εσχαρόκαδου, με καλώδιο ικανού μήκους και με 
κατάλληλο τρόπο, ώστε όλη η διάταξη να προστατεύεται κατά την ανέλκυση και καθέλκυση 
του εσχαρόκαδου.  Το μεταλλικό πλέγμα και το πλαίσιο από το οποίο θα κατασκευασθεί ο 
εσχαρόκαδος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Οι μεταλλικές κατασκευές 
ανάρτησης και ανέλκυσης του εσχαρόκαδου θα είναι επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τέλος, θα κατασκευασθεί φράγμα ηρεμίας από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα πάχους 3 mm 
με τα κατάλληλα νεύρα ενίσχυσης από λάμες ανοξείδωτου χάλυβα.   

6) Πλήρους η λεκ τρ ικ ού  π ίν ακα  δ ιαν ομής  κ α ι  αυ τοματ ισμών  τύπου ερμαρίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια, επίτοιχου, στεγανού, πλήρως συναρμολογημένου και 
συρματωμένου με όλα τα απαιτούμενα όργανα, ήτοι διακόπτες και ασφάλειες, αυτόματους 
διακόπτες γραμμών ηλεκτροκινητήρων με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, με ηλεκτρονικό 
σύστημα ρύθμισης στροφών (inverter) των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών, τους 
απαιτούμενους ηλεκτρονόμους (τηλεχειριζόμενους διακόπτες), τα θερμικά, τις ενδεικτικές 
λυχνίες, τα όργανα ένδειξης, τάσης – έντασης, ένα μετασχηματιστή τάσης 220/24 V - 1.500 
W, όργανα για την επιτήρηση έλλειψης ή πτώσης τάσης και επιτήρηση ασυμμετρίας -
έλλειψης - διαδοχής φάσεων, μια πλήρη και αυτόματη διάταξη αντιστάθμισης άεργης 
ισχύος για cosφ>0,95, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία που 
τυχόν δεν κατονομάζεται.   

7) Συ στή ματος  αυ τοματ ισμών  -  τηλελέγχου  –  τη λεχε ιρ ισμών  του 
αντλιοστασίου απόλυτα συμβατού με το σύστημα αυτοματισμών της Ε.Ε.Λ. Αγιάσου, το 
οποίο θα περιλαμβάνει ένα προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC), εξοπλισμό 
ασύρματης επικοινωνίας  με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της Ε.Ε.Λ., διατάξεις, όργανα, 
αισθητήρια κλπ, όπως περιγράφονται σε επόμενη παράγραφο.   

8) Π λήρους  ηλεκ τρ ι κής  εγ κα τάσταση ς  κίνησης και φωτισμού του αντλιοστασίου 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της οριστικής μελέτης . Σημειώνεται ότι η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ θα γίνει με μέριμνα του αναδόχου, ο οποίος θα 
συντάξει το σχετικό φάκελο για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου, αλλά τα έξοδα προς 
την ΔΕΗ βαρύνουν τον κύριο του έργου.          

9) Προμήθεια και εγκατάσταση στον οικίσκο Ηλεκτροπ αρ αγωγ ού  Ζεύγ ους  «STAND 
BY» ονομαστικής ισχύος 20 KVA, τριφασικού εναλλασσομένου ρεύματος, τάσης 220/400 
V, 50 περιόδων, αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα, πλήρους, με 
δεξαμενή καυσίμων και  πίνακα αυτόματης μεταγωγής, με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις 
και αυτοματισμούς, τις σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων, της βάσης από σκυρόδεμα και 
τα καλώδια σύνδεσης 

10) Προμήθεια και εγκατάσταση συ στήματος  απόσμη σης  υγρού  θ αλάμου  με φίλτρα 
ενεργού άνθρακα, δυνατότητας ανανέωσης τουλάχιστον 10 φορές /ώρα του αέρα του 
υγρού θαλάμου λυμάτων, ήτοι δυνατότητα απόσμησης συσκευής και φίλτρων τουλάχιστον 
240 m3/h. Η συσκευή με τον φυγοκεντρικό ανεμιστήρα και τα φίλτρα ενεργού άνθρακα θα 
εγκατασταθεί μέσα στον οικίσκο του αντλιοστασίου. 

11) Προμήθεια και εγκατάσταση χε ιροκ ίνη του  μη χαν ισμ ού  ανύψωσης , (βαρούλκο), 
ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας  τουλάχιστον 500 kg, μόνιμα και σταθερά 
στερεωμένου σε βάση  πάνω από τον υγρό θάλαμο των λυμάτων.  

 
Για όλα τα παραπάνω προβλέπεται η σύνδεση του Α/Σ με τα δίκτυα, (δηλαδή με τον αγωγό 
προσαγωγής λυμάτων, το ηλεκτρικό δίκτυο κλπ), δοκιμές λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία του ως άνω αντλιοστασίου.  
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2. Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΦΑ2 – α13 
 
Πλησίον του φρεατίου γ της Γενικής Οριζοντιογραφίας της υδραυλικής μελέτης, κατασκευάζεται το 
αντλιοστάσιο λυμάτων ΦΑ2, στο οποίο οδηγείται η παροχή της ΛΕΚΑΝΗΣ Γ και από εκεί με 
πλαστικό καταθλιπτικό αγωγό PE 100 διαμέτρου Φ90  Μήκους L = 227 m τα λύματα οδηγούνται 
στο φρεάτιο α13 της ΛΕΚΑΝΗΣ Α.   
 
Το αντλιοστάσιο λυμάτων θα περιλαμβάνει τον  υπόγειο υγρό θάλαμο λυμάτων και το  θάλαμο 
δικλείδων σε επαφή, σχήματος και διαστάσεων όπως εμφανίζονται στα επισυναπτόμενο σχέδιο 
κατόψεων και τομών Μ-2.1.  
 
Ακριβώς πάνω από το θάλαμο δικλείδων προβλέπεται η κατασκευή ανωδομής – οικίσκου, 
διαστάσεων όπως φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο κατόψεων και τομών Μ-2.1 με φέροντα 
οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία από τούβλα, πλάκα επικάλυψης και 
επιχρισμένο και βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά, με μεταλλικά κουφώματα, μέσα στον οποίο θα 
τοποθετηθεί ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση 
διακοπής ή βλάβης της κύριας τροφοδοσίας από τη ΔΕΗ, καθώς και η εγκατάσταση απόσμησης 
του υγρού θαλάμου με φίλτρα ενεργού άνθρακα,  δυνατότητας απόσμησης τουλάχιστον 100 m3/h.          
 
Στο παραπάνω αντλιοστάσιο και στους αντίστοιχους χώρους όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα 
σχέδια  Μ-2.1 και Μ-2.2, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές  και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, των παρακάτω : 

1) Δυο υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων με μασητήρα, παροχής Q=15 m3/h 
και μανομετρικού ύψους 37,00 ΜΥΣ, καμπύλες λειτουργίας κατά ISO 9906, με 
ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, σύμφωνα με την 
προδιαγραφή IE3, ειδική πολυκάναλη πτερωτή με σύστημα αποκοπής και πολτοποίησης 
μακρόινων στερεών, με το σύστημα αυτόματης σύζευξης, (πέλμα επικάθισης), που θα 
πακτωθεί στον πυθμένα του υγρού θαλάμου, τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης, ένα 
αισθητήριο στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου για την αυτόματη εκκίνηση και στάση των 
αντλιών, ενός φλοτεροδιακόπτη σε χαμηλό σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για την προστασία της αντλίας από «ξηρά» λειτουργία και ένα 
φλοτεροδιακόπτη ανώτατης στάθμης για την εκκίνησης ανάγκης της αντλίας (σε 
περίπτωση βλάβης της συσκευής υπερήχων), καθώς και όλων των αναγκαίων υλικών  και 
μικροϋλικών. Οι δυο φλοτεροδιακόπτες θα τοποθετηθούν μέσα σε σωλήνα PVC Φ200/ 
6ΑΤΜ Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν μέσα στον υγρό θάλαμο.     

2) Όλων των απαιτούμενων  υδραυλικών εξαρτημάτων  μέσα στο θάλαμο δικλείδων,  
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της οριστικής μελέτης.   

3) Όλων των απαιτούμενων σωληνώσεων  κα ι  ε ιδ ικών εξαρτημάτων , από 
ανοξείδωτο χάλυβα, από το στόμιο κατάθλιψης των αντλιών μέχρι τη σύνδεση με τον 
αντίστοιχο πλαστικό καταθλιπτικό αγωγό (περίπου 1 μ από το εξωτερικό μέρος του τοιχίου 
του θαλάμου δικλείδων) .      

4) Εν ός  υ π οβ ρ ύ χ ιου  η λεκ τρ οκ ί ν η του  αν αδ ευ τή ρ α  λυ μ άτω ν  κατάλληλο για τις 
διαστάσεις του υγρού θαλάμου,   με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος περίπου 1,1 KW 
και τον οδηγό στήριξής του από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα (μέσα στον υγρό θάλαμο)   

5) Κατασκευή και τοποθέτηση μέσα στον υγρό θάλαμο, στη θέση του αγωγού προσαγωγής 
λυμάτων, ενός εσχαρόκαδου  διαστάσεων 0,70x0,50x1,00 m από μεταλλικό πλέγμα και 
πλαίσιο με τετράγωνα διάκενα διέλευσης στερεών, με τους οδηγούς ολίσθησης του 
καλαθιού και τα στηρίγματα των οδηγών στα τοιχία του φρέατος σε αποστάσεις όχι 
μεγαλύτερες από 1 μ, με το συρματόσχοινο ανέλκυσης, καθώς και κάθε υλικού και 
μικροϋλικού. Επίσης προβλέπεται η σταθερή τοποθέτηση επί του εσχαρόκαδου και σε 
κατάλληλο ύψος, ενός αισθητηρίου (τύπου επαφής), σήμανσης υψηλής στάθμης λυμάτων 
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και ειδοποίησης καθαρισμού του εσχαρόκαδου, με καλώδιο ικανού μήκους και με 
κατάλληλο τρόπο, ώστε όλη η διάταξη να προστατεύεται κατά την ανέλκυση και καθέλκυση 
του εσχαρόκαδου.  Το μεταλλικό πλέγμα και το πλαίσιο από το οποίο θα κατασκευασθεί ο 
εσχαρόκαδος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Οι μεταλλικές κατασκευές 
ανάρτησης και ανέλκυσης του εσχαρόκαδου θα είναι επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τέλος, θα κατασκευασθεί φράγμα ηρεμίας από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα πάχους 3 mm 
με τα κατάλληλα νεύρα ενίσχυσης από λάμες ανοξείδωτου χάλυβα.   

6) Πλήρους η λεκ τρ ικ ού  π ίν ακα  δ ιαν ομής  κ α ι  αυ τοματ ισμών  τύπου ερμαρίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια, επίτοιχου, στεγανού, πλήρως συναρμολογημένου και 
συρματωμένου με όλα τα απαιτούμενα όργανα, ήτοι διακόπτες και ασφάλειες, αυτόματους 
διακόπτες γραμμών ηλεκτροκινητήρων με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, με ηλεκτρονικό 
σύστημα ρύθμισης στροφών (inverter) των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών, τους 
απαιτούμενους ηλεκτρονόμους (τηλεχειριζόμενους διακόπτες), τα θερμικά, τις ενδεικτικές 
λυχνίες, τα όργανα ένδειξης, τάσης – έντασης, ένα μετασχηματιστή τάσης 220/24 V - 1.500 
W, όργανα για την επιτήρηση έλλειψης ή πτώσης τάσης και επιτήρηση ασυμμετρίας -
έλλειψης - διαδοχής φάσεων, μια πλήρη και αυτόματη διάταξη αντιστάθμισης άεργης 
ισχύος για cosφ>0,95, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία που 
τυχόν δεν κατονομάζεται.  

7) Συ στή ματος  αυ τοματ ισμών  -  τηλελέγχου  –  τη λεχε ιρ ισμών  του 
αντλιοστασίου απόλυτα συμβατού με το σύστημα αυτοματισμών της Ε.Ε.Λ. Αγιάσου, το 
οποίο θα περιλαμβάνει ένα προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC), εξοπλισμό 
ασύρματης επικοινωνίας  με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της Ε.Ε.Λ., διατάξεις, όργανα, 
αισθητήρια κλπ, όπως περιγράφονται σε επόμενη παράγραφο.   

8) Π λήρους  ηλεκ τρ ι κής  εγ κα τάσταση ς  κίνησης και φωτισμού του αντλιοστασίου 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της οριστικής μελέτης. Σημειώνεται ότι η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ θα γίνει με μέριμνα του αναδόχου, ο οποίος θα 
συντάξει το σχετικό φάκελο για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου, αλλά τα έξοδα προς 
την ΔΕΗ βαρύνουν τον κύριο του έργου .         

9) Προμήθεια και εγκατάσταση στον οικίσκο Ηλεκτροπ αρ αγωγ ού  Ζεύγ ους  «STAND 
BY» ονομαστικής ισχύος 15 KVA, τριφασικού εναλλασσομένου ρεύματος, τάσης 220/400 
V, 50 περιόδων, αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα, πλήρους, με 
δεξαμενή καυσίμων και  πίνακα αυτόματης μεταγωγής, με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις 
και αυτοματισμούς, τις σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων, της βάσης από σκυρόδεμα και 
τα καλώδια σύνδεσης 

10) Προμήθεια και εγκατάσταση συ στήματος  απόσμη σης  υγρού  θ αλάμου  με φίλτρα 
ενεργού άνθρακα, δυνατότητας ανανέωσης τουλάχιστον 10 φορές /ώρα του αέρα του 
υγρού θαλάμου λυμάτων, ήτοι δυνατότητα απόσμησης συσκευής και φίλτρων τουλάχιστον 
100 m3/h. Η συσκευή με τον φυγοκεντρικό ανεμιστήρα και τα φίλτρα ενεργού άνθρακα θα 
εγκατασταθεί μέσα στον οικίσκο του αντλιοστασίου. 

11) Προμήθεια και εγκατάσταση χε ιροκ ίνη του  μη χαν ισμού  ανύψωσης , (βαρούλκο), 
ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας  τουλάχιστον 500 kg, μόνιμα και σταθερά 
στερεωμένου σε βάση  πάνω από τον υγρό θάλαμο των λυμάτων.  

 
Για όλα τα παραπάνω προβλέπεται η σύνδεση του Α/Σ με τα δίκτυα, (δηλαδή με τον αγωγό 
προσαγωγής λυμάτων, το ηλεκτρικό δίκτυο κλπ), δοκιμές λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία του ως άνω αντλιοστασίου.  
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5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
5.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Στον οικισμό της Αγιάσου έχουν κατασκευαστεί χωριστικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων & 
ομβρίων στην ανάντη του έργου περιοχή του οικισμού. Συνεπώς τα υφιστάμενα παντορροοϊκού 
τύπου δίκτυα στην περιοχή του έργου που πρόκειται να αντικατασταθούν, λειτουργούν ως 
αποδέκτες των παραπάνω δικτύων. 
 
Κατά την κατασκευή των νέων δικτύων δεν είναι εφικτή η διατήρηση των υφισταμένων αγωγών 
λόγω της στενότητας των δρόμων του οικισμού και κατά συνέπεια θα πρέπει να αποξηλώνονται οι 
υφιστάμενοι αγωγοί για να κατασκευάζονται οι νέοι και ταυτόχρονα ο ανάδοχος θα πρέπει να 
μεριμνά για την διευθέτηση των ανάντι ροών ακαθάρτων & ομβρίων, ώστε να λειτουργεί ο οικισμός 
στο σύνολό του ως προς την αποχέτευση και ύδρευσή με την ελάχιστη δυνατή όχληση. Για τον 
σχεδιασμό της κατασκευής του έργου, η παράμετρος αυτή είναι κρίσιμη και θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη, καθόσον επηρεάζει τον τρόπο κατασκευής.  
  
Αυτό έχει ως συνέπεια σημαντικές πρόσθετες δυσχέρειες κατά τις εργασίες εκσκαφών και 
τοποθετήσεων των νέων αγωγών, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον ανάδοχο του 
έργου, καθόσον θα πληρώνονται από τις αντίστοιχες τιμές των τιμολογίων της μελέτης, χωρίς 
επιπρόσθετη αποζημίωση.  
  
Επί πλέον ο προγραμματισμός του έργου θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη ότι, η περιοχή του έργου είναι το εμπορικό τμήμα του οικισμού και 
παράλληλα τουριστικός προορισμός, ο οποίος δέχεται ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο χιλιάδες 
επισκέπτες.  
 
Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις προκαταρκτικές εργασίες που 
αναφέρονται στο κεφ. 2 της Τεχνικής Περιγραφής 1 (Γενικοί Όροι) του τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης του έργου. 
 
Επίσης λόγω των παραπάνω, θα πρέπει η κατασκευή των νέων δικτύων  να γίνει κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε καθόλο το διάστημα εκτέλεσης των έργων και έως την αποπεράτωση αυτών, να 
λειτουργεί ο οικισμός ως προς την ύδρευση και αποχέτευση των δημοτών του.  
 
Συγκεκριμένα:   
 
α. Ως προς την ύδρευση, θα γίνει προσωρινή εναέρια υδροδότηση μετά των απαιτούμενων 

συνδέσεων οικιών (όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί εν λειτουργία ο παλαιός αγωγός κατά το 
χρονικό διάστημα κατασκευής του νέου δικτύου) πριν την έναρξη κατασκευής του νέου 
δικτύου. Στην περίπτωση αυτή,  ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας 
του τιμολογίου της μελέτης.  
Σε περίπτωση που διατηρούνται οι παλαιοί αγωγοί για προσωρινή υδροδότηση οικιών, θα 
πρέπει μετά το τέλος της κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης, να έχουν τεθεί εκτός 
λειτουργίας. Επίσης θα πρέπει να συνδεθεί το νέο  δίκτυο της περιοχής του έργου με το 
υπόλοιπο νέο δίκτυο που έχει κατασκευαστεί με παλαιότερες εργολαβίες, αφού πρώτα 
απομονωθεί το δίκτυο αυτό στη μικρότερη δυνατή ζώνη ύδρευσης σε συνεργασία με την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες απομόνωσης και σύνδεσης θα πληρωθούν με τα 
αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν με τα 
αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. 
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β. Ως προς την αποχέτευση ακαθάρτων, όπου υπάρχουν υφιστάμενες ιδιωτικές συνδέσεις, αυτές 
θα αντικαθίστανται από τον ανάδοχο και θα πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου της μελέτης. Ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες και τις τυχόν ειδικές δυσκολίες, 
είτε θα γίνεται οριστική αντικατάσταση της ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης απ΄ ευθείας, είτε 
θα γίνεται προσωρινή για να εξυπηρετούνται οι οικίες και στην συνέχεια θα γίνεται η οριστική 
αντικατάσταση. Οι προσωρινές συνδέσεις περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου 
και δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση γι΄ αυτό. 

 
γ. Ως προς την αποχέτευση ομβρίων,  θα πρέπει η οργάνωση του έργου να γίνει κατά τέτοιο 

τρόπο (με ευθύνη του αναδόχου), ώστε να παροχετεύονται τα όμβρια σε κατάντι υφιστάμενο 
αγωγό ομβρίων και να μην δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα που να έχουν σχέση με τις 
εργασίες κατασκευής των αγωγών και που θα επηρεάσουν τόσο το έργο όσο και τον οικισμό. 
Μικροέργα  παράκαμψης των ομβρίων και ακαθάρτων, που ενδεχομένως να απαιτηθούν, θα 
γίνουν με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 

 
Κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει σε συνεργασία με τον κύριο του έργου και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες να γίνει ο βέλτιστος προγραμματισμός των εργασιών για την ελαχιστοποίηση των 
προβλημάτων κυκλοφορίας. 
 
Επισημαίνεται ότι, η διάθεση της περίσσειας των εκσκαφών θα γίνεται στον ΧΥΤΑ Λέσβου σύμφωνα 
με το υπ΄ αριθμ. 1094/26-10-2017 έγγραφο της ΔΕΔΑΠΑΛ ή σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
χωρίς πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο του έργου πέραν των τιμολογίων με Α.Τ. 1.i και 2.i της 
μελέτης του έργου. Τα λοιπά υλικά των Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
Α.Ε.Κ.Κ. (ασφαλτικά & σκυροδέματα οδοστρωμάτων, σκυροδέματα καθαιρέσεων πλακοσκεπών 
αγωγών κλπ) θα διατίθενται σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αυτών. Ο χαρακτηρισμός των 
Α.Ε.Κ.Κ. ορίζεται στην  Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 ως έχει τροποποιηθεί, εξειδικευτεί και ισχύει. 
Στο υπό κατασκευή έργο, με δεδομένο ότι τμήματα των Α.Ε.Κ.Κ. θα εμπεριέχονται σε προϊόντα 
εκσκαφών ορυγμάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει την διαλλογή αυτών από τα 
υπόλοιπα καθαρά προϊόντα εκσκαφών, προκειμένου να τα μεταφέρει σε σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης. Η σχετική δαπάνη για την εν λόγω διαλογή και γενικότερα η δαπάνη διαχείρισης των 
Α.Ε.Κ.Κ. αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης του έργου και θεωρείται ότι 
περιλαμβάνεται στο ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε. 
 
 
5.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                          
 
Τα πλάτη των ορυγμάτων και οι απαιτούμενες αντιστηρίξεις θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ και τα σχέδια των τυπικών διατομών της μελέτης του έργου.  
 
Επισημαίνεται ότι οι αντιστηρίξεις θα διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εντός του 
ορύγματος (εκσκαφές, σωληνώσεις, εγκιβωτισμός με άμμο κλπ.) και θα αίρονται κατά την διάρκεια 
της επίχωσης. 
 
Ο πυθμένας του σκάμματος μορφώνεται επίπεδος, θα διαστρώνεται η υπόβαση άμμου, θα 
τοποθετείται ο αγωγός και θα συνεχίζεται η κατασκευή της επίχωσης σύμφωνα με την τυπική 
διατομή. Η επίχωση προβλέπεται να γίνει με θραυστό υλικό λατομείου, και μόνο στην περίπτωση 
που τα προϊόντα εκσκαφής είναι κατάλληλα θα επιλέγονται αυτά για την επίχωση του ορύγματος. 
 
Η προσαύξηση εκσκαφών λόγω συνθηκών στενότητας χώρου θα λαμβάνεται μόνο όταν 
υποχρεωτικά οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να εκτελεστούν σε περιορισμένο χώρο όπως σε 
πεζοδρόμια ή στο έρεισμα οδών χωρίς την κατάληψη του οδοστρώματος ή οπουδήποτε αλλού που  
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εκτελούνται χειρωνακτικώς με χρήση αεροσφυρών και με ή χωρίς την υποβοήθηση 
μικροεκσκαφέων πλάτους ως 1,50 m αποκλειόμενης της υποβοήθησης από μεγαλύτερου μεγέθους 
μηχανικό εξοπλισμό.  
 
Το έργο θα παραλαμβάνεται μετά την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών – 
ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη 
συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. Οι παραπάνω εργασίες δεν επιμετρούνται 
χωριστά διότι είναι ενσωματωμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε το τελικό οδόστρωμα να είναι όπως στην αρχική του 
μορφή. 
 
Τόσο οι αγωγοί, όσο και τα φρεάτια επισκέψεως του δικτύου αποχέτευσης πρέπει να είναι στεγανά 
και για αυτό προτείνονται ειδικά μέτρα στεγάνωσης στο κεφ. 5.6 του παρόντος. Επισημαίνεται ότι 
τυχόν αστοχία είναι δυνατόν να οδηγήσει μέχρι και αχρήστευση του όλου αποχετευτικού 
συστήματος, διότι μπορεί να αντλούνται στις Ε.Ε.Λ. ποσότητες των υπεδαφίων υδάτων 
πολλαπλάσιες της παροχής λυμάτων.  
 
Οι αγωγοί ακαθάρτων τοποθετούνται κατά κανόνα στην ίδια περίπου στάθμη με τους αγωγούς 
όμβριων, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από τη συνολική χάραξη.  
 
Οι αγωγοί ύδρευσης κατά κανόνα, λόγω στενότητας οδών, τοποθετούνται σε κοινό όρυγμα με τους 
αγωγούς ακαθάρτων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο αγωγός αποχέτευσης να τοποθετείται 
βαθύτερα του αγωγού ύδρευσης και η μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση να είναι τουλάχιστον 0,30 
m. Όταν η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των αγωγών ύδρευσης και ακαθάρτων είναι μικρότερη 
του 0,50 m, τότε εφαρμόζεται και επιμετράται η τυπική διατομή (3α) του Σχεδίου 4.1 της μελέτης. Σε 
αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται και επιμετράται η τυπική διατομή (3β) του ιδίου σχεδίου. 
 
Τα προς κατασκευή δίκτυα αποχέτευσης με την παρούσα εργολαβία, θα έχουν σε κάποια τμήματα  
ως αποδέκτη υφιστάμενα φρεάτια. Οι συνδέσεις του νέου δικτύου με τα φρεάτια αυτά, θα 
αποζημιώνονται με το με σχετικό άρθρο του τιμολογίου. 
 
Τα νέα δίκτυα ύδρευσης που κατασκευάζονται θα είναι συνέχεια των δικτύων που έχουν 
κατασκευαστεί με παλαιότερες εργολαβίες, και θα αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα με αυτά. Για 
το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο. Όσον 
αφορά τις εκσκαφές, επιχώσεις και αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, ισχύουν τα ίδια με τα 
σκάμματα της αποχέτευσης. Για τα δίκτυα ύδρευσης θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες και 
προβλεπόμενες δοκιμές στεγανότητας του δικτύου. Καμία εργασία δε θα παραλαμβάνεται, εάν τα 
νέα δίκτυα της ύδρευσης δεν έχουν υποστεί με επιτυχία τις απαραίτητες και προβλεπόμενες δοκιμές 
στεγανότητας.  
 
Επισημαίνεται επίσης ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα τίθενται υπ’ όψιν της υπηρεσίας προς 
έγκριση, πριν την ενσωμάτωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα πάντα στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Οι υδρομετρητές ανευρίσκονται και αποξηλώνονται.  Πριν την αποξήλωση γίνεται λήψη ενδείξεων 
και συμπλήρωση πίνακα με τα στοιχεία υδρομετρητή και κατανάλωσης. Στη συνέχεια γίνεται   
τοποθέτηση νέων υδρομετρητών σε αντικατάσταση  των υφιστάμενων, η προμήθεια και εργασία 
των οποίων θα αποζημιωθούν με το άρθρο Α.Τ. 46.0 του τιμολογίου της μελέτης. Όσοι 
υδρομετρητές κριθούν κατάλληλοι με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας 



 
 

 

       
- 10 - 

 

επανατοποθετούνται και η εργασία θα αποζημιωθεί με το άρθρο Α.Τ. 45.0 του τιμολογίου της 
μελέτης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά και 
την τοποθέτηση των φρεατίων. 
 
 
5.3 ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση των εκσκαφών των δικτύων λόγω πιθανής 
διέλευσης δικτύου τηλεπικοινωνιών ή και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (το πολύ εντός είκοσι ημερών) υποχρεούται 
να ενημερώσει τις διάφορες υπηρεσίες-οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.) για την έναρξη των εργασιών 
του έργου, και να προβεί στη λήψη οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κλπ.) για 
την ύπαρξη καλωδίων και αγωγών των παραπάνω Οργανισμών στις θέσεις των έργων, καθώς και 
πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, στην αποκάλυψη και εντοπισμό (ακριβή προσδιορισμό) 
αυτών καθώς και στην μετέπειτα προστασία τους προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η 
αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα 
και αφού έχει λάβει γνώση της περιοχής και των  συνθηκών του έργου, οφείλει να ειδοποιήσει 
εγγράφως τον φορέα του έργου και την αρμόδια υπηρεσία για τις τυχόν εγκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ 
(κολώνες ΔΕΗ & ΟΤΕ, Υποσταθμοί ΔΕΗ) οι οποίες εμποδίζουν την κατασκευή τμημάτων του έργου, 
και χρειάζονται μετατόπιση ή άρση, για την λήψη της σχετικής άδειας μετατόπισης με κοινοποίηση 
στην Υπηρεσία. Οι δαπάνες μετατόπισης ή άρσης αυτών βαρύνουν τον εργοδότη και καταβάλλονται 
απ’ ευθείας απ’ αυτόν, εκτός εάν η ανάγκη μετατόπισης προέκυψε από αυθαίρετες ενέργειες του 
Αναδόχου οπότε βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον ίδιο. 
 
Ταυτόχρονα όμως και κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος γενικά να 
ενεργεί και να οχλεί  τις Υπηρεσίες, Οργανισμούς κλπ  για επίσπευση των εργασιών μετατόπισης, 
απομάκρυνσης, υποστήριξης κλπ. των τυχόν δικτύων τους που εμποδίζουν την κατασκευή των 
εργασιών και να τους διευκολύνει απροφάσιστα χωρίς να δικαιούται να εγείρει αξιώσεις 
αποζημίωσης του για δυσχέρειες και καθυστερήσεις. 
 
Σχετικά με τις δυσχέρειες που αναμένονται να αντιμετωπισθούν κατά την εκσκαφή και την 
τοποθέτηση των αγωγών των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης από την παρουσία διερχόμενων 
κατά μήκος δικτύων ΟΚΩ, αυτές αποζημιώνονται με το συμβατικό άρθρο Α.Τ.6, υπό τις 
προϋποθέσεις που τίθενται αυστηρά στην περιγραφή του άρθρου αυτού. 
 
 
5.4 ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 
  
Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων κατασκευάζεται από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, 
εκτός από τους καταθλιπτικούς αγωγούς, οι οποίοι κατασκευάζονται από σωλήνες ΡΕ.  
 
Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κατασκευάζονται από σωλήνες PE.   
  
Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων κατασκευάζεται από τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 
Όλοι οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν θα είναι κατάλληλης αντοχής και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές των συμβατικών τευχών δημοπράτησης. 
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5.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Στο δίκτυο της ύδρευσης τοποθετούνται όπου απαιτούνται δικλείδες, εκκενωτές, αεροεξαγωγοί,  
μειωτές πίεσης και πυροσβεστικοί κρουνοί σε φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων. 
 
Για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία των αγωγών προβλέπονται σώματα αγκύρωσης στα 
σημεία των καμπυλών, σε μεγάλες κλίσεις, στα σημεία διακλαδώσεων, αλλαγής διατομής κλπ. Σε 
κάθε απλό ταύ, δικλείδα ή συστολή, οι αγκυρώσεις αυτές θεωρούνται επιβεβλημένες.  
 
 
5.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 
Στο δίκτυο αποχέτευσης ως αποτυπώνεται στα σχέδια προβλέπονται φρεάτια επισκέψιμα. 
 
Επιλέγονται φρεάτια έξι τύπων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης: 
 

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Α  (D = 1,00 m) για βάθος αγωγού έως 2,00 m και διατομή αγωγού 
έως Φ500  

 Κυκλικά Φρεάτια τύπου Β  (D = 1,20 m) για βάθος αγωγού > 2,00 m και ανεξάρτητου 
βάθους για διατομή αγωγού μεγαλύτερης από Φ500 και έως Φ800.  

 Ορθογωνικά Φρεάτια ή Κυκλικά Φρεάτια (D = 0,60 m) τύπου Γ για βάθος αγωγού έως 1,60 
m και για διατομή αγωγού μικρότερη από Φ400. Τοποθετείται σύμφωνα με την γνώμη της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας όπου για κατασκευαστικούς λόγους είναι δύσκολη η κατασκευή 
του φρεατίου τύπου Α. 

 Ορθογωνικά Φρεάτια τύπου Δ για διατομή αγωγού D > 800 mm και οποιοδήποτε βάθος  
 

Τόσο οι αγωγοί όσο και τα φρεάτια επίσκεψης πρέπει να είναι στεγανά. Για τον λόγο αυτό τα 
φρεάτια θα επαλειφθούν εσωτερικά με κατάλληλο τσιμεντοειδές υλικό και εξωτερικά με υλικό 
ασφαλτικής βάσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
  
Τα φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και όλα θα φέρουν 
καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο.  
 
Τα καλύμματα φρεατίων, οι εσχάρες υδροσυλλογής ομβρίων και οι βαθμίδες ως περιγράφονται στα 
τιμολόγια και στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Τα αντλιοστάσια Φ.Α1 και Φ.Α2 θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις διαστάσεις των 
κατασκευαστικών σχεδίων 4.7 και 4.8 της μελέτης και θα αποτελούνται από υπόγεια φρεάτια και 
οικίσκους ανωδομής που θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30. Οι εσωτερικές 
επιφάνειες των υπόγειων φρεατίων των θαλάμων των αντλιοστασίων θα επαλειφθούν με 
προστατευτική βαφή  κατάλληλη για προστασία του σκυροδέματος από χημική προσβολή εξαιτίας 
της επαφής του με υγρά αστικά απόβλητα. Η εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου δικλείδων των 
αντλιοστασίων θα επαλειφθεί με κατάλληλο τσιμεντοειδές υλικό, ενώ οι εξωτερικές επιφάνειες των 
υπόγειων φρεατίων θα στεγανωθούν μέσω ασφαλτικής επάλειψης αυτών. Όλες οι παραπάνω 
εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 
5.7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  
 
Οι εργασίες κατασκευής των δικτύων ύδρευσης θα κατασκευασθούν υπό την εποπτεία της τοπικής 
Εφορείας Αρχαιοτήτων. 
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Με βάση τις διατάξεις του Ν3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και της εγκυκλίου 3785/02-06-2010 της Γενικής Γραμματέως του 
Υπουργείου Πολιτισμού θα συνταχθεί «μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΥΑΛ και της ΕΦΑ 
Λέσβου για την παρακολούθηση των εργασιών εκ μέρους της με το κατάλληλο προσωπικό, 
σύμφωνα με την αλληλογραφία που θα προηγηθεί. 
 
Σε κάθε περίπτωση συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών, 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.3028/2002. 
 
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
 

Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ως έχει αυτό περιγραφεί παραπάνω είναι : 

 
Εργασίες δικτύων 1.928.893,06  
Η/Μ εργασίες  145.116,00  
Σύνολο εργασιών  2.074.009,06  
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 373.321,63  
Απρόβλεπτα   15% 367.099,60  
Λοιπές απολογιστικές εργασίες 125.000,00  
Πρόβλεψη αναθεώρησης 1.569,71  

Άθροισμα 2.941.000,00  
Φ.Π.Α.  17% 499.970,00  

ΣΥΝΟΛΟ 3.440.970,00 Ευρώ 
 
 
 
 
Μυτιλήνη, Ιανουάριος 2018    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 
    
 
 
 
 
 
       
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.Ε.  
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