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1. ΓΔΝΙΚΑ 

Ρν παξόλ ηεύρνο αθνξά ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ έξγνπ πνπ είλαη ε θαηαζθεπή 

αγσγώλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλύζνπ, Πηακάηαο θαη Ονδόπνιεο ηνπ 

Γήκνπ Γηνλύζνπ. 

Ππγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή αγσγώλ απνρέηεπζεο κε ρξήζε πιαζηηθώλ ζσιήλσλ δνκεκέλνπ 

ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, κε δηάκεηξν D = 600mm,  

D = 500mm, D = 400mm θαη D = 350mm θαη δηπινύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ από ειαηό ρπηνζίδεξν 

δηακέηξνπ D = 250mm, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ αθαζάξησλ ζηελ πεξηνρή Πηακάηαο κέγηζηεο 

παξνρήο 123 ι/δι. 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ησλ απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ζπκβνιήο ή θαη πηώζεο. 

 

 

2. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Νη πξνο θαηαζθεπή αγσγνί ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο: 

α. νη κελ αγσγνί βαξύηεηαο από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο κε ιεία εζσηεξηθή θαη 

απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα SN/8, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν D = 600mm γηα κήθνο L = 1.620m 
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πεξίπνπ, D = 500mm γηα κήθνο L = 810m πεξίπνπ, D = 400mm γηα κήθνο L = 960m πεξίπνπ θαη  

D = 350mm γηα κήθνο L = 1.680m πεξίπνπ, 

β. νη δε θαηαζιηπηηθνί αγσγνί από ζσιήλεο ειαηνύ ρπηνζηδήξνπ θαηά ΔΛ 598, θαηεγνξίαο Θ7, εζση. 

δηακέηξνπ D = 250mm. γηα κήθνο L = 1.330m πεξίπνπ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε γεληθή δηάηαμε ησλ έξγσλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ησλ εμήο ζπιιεθηήξσλ: 

α. Αγσγόο Δ4 επί ηεο Ιεσθόξνπ Γηνλύζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ νδό Κνζρνλεζίσλ έσο ηελ νδό 

Πηξαηή Θαξξά, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηνλύζνπ, δηακέηξσλ D = 600mm θαη D = 350mm, 

β. Αγσγόο Δ13 επί ησλ νδώλ Ονδνπόιεσο, Θαξατζθάθε, Αγ. Ησάλλνπ, Γηνλύζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε 

Ιεσθόξν Πηακάηαο (από ην θξεάηην 27 ηνπ ζπιιεθηήξα Δ) έσο ηε Ιεσθόξν Κεηξνπνιίηε Θπδσλίσλ 

ζηε Ονδόπνιε, δηακέηξσλ D = 500mm, D = 400mm θαη D = 350mm, 

γ. Αγσγόο Α1 – Β επί ησλ νδώλ Κηανύιε, Ξαπαθιέζζα, Ιεσλίδνπ θαη Αγ. Θενδώξσλ (από ηελ ππάξρνπζα 

ζήξαγγα έσο ηελ νδό Αγξάθσλ θαη Αιεμ. Ξαπαλαζηαζίνπ – θξ. 12) ζηελ Άλνημε, δηακέηξσλ D = 500mm 

θαη D = 400mm, 

δ. Αγσγόο Δ επί ηεο Ιεσθόξνπ Πηακάηαο, (από ην ππάξρνλ θξ. 24β έσο ην ηειηθό θξεάηην απηνύ 28), 

δηακέηξνπ D = 600mm,  

ε. Αγσγόο Π2 – Α επί ηεο νδνύ Κ. Αιεμάλδξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ νδό Καθαξίνπ έσο ην 

αληιηνζηάζην Π2, ζηε Πηακάηα, δηακέηξσλ D = 400mm θαη D = 350mm θαη  

ζη. Θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ΘΠ2 επί ηεο νδνύ Κ. Αιεμάλδξνπ θαη επί ηεο Ιεσθόξνπ Πηακάηαο, ζηε Πηακάηα, 

δειαδή από ην αληιηνζηάζην Π2 έσο ην ηειηθό θξεάηην 28 ηνπ ζπιιεθηήξα Δ, δηακέηξνπ D = 250mm, 

δίδπκνο, κεηά ησλ απαηηνύκελσλ ζσκάησλ αγθύξσζεο. 

Όινη νη παξαπάλσ αγσγνί πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ κε αλνηθηό όξπγκα. 

Πε όινπο ηνπο αγσγνύο, ηα θξεάηηα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ ρπηά επί ηόπνπ, ηύπνπ Δ1 – Α (ή Ξ1) 

θαη Δ2 – Α (ή Ξ2), ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα, ηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ησλ 

απαηηνύκελσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο πιηθώλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζύλνπζαο πεξεζίαο. 

Ρα ρπηά θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25 (B500C) θαη ηζηκέλην αλζεθηηθό ζηα 

ζεηηθά, ζα θέξνπλ εζσηεξηθή επίρξηζε κε δηπιή ζηξώζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη εμσηεξηθή επάιεηςε κε 

αζθαιηηθό πιηθό, ελώ παξάιιεια ζα γίλεη επίζηξσζε ηζηκεληνθνλίαο ζε όιεο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. 

Ξξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 106 θξεαηίσλ ηύπνπ Δ1 – Α, Ξ1 θαη 41 θξεαηίσλ ηύπνπ Δ2 – Α, Ξ2 (ρπηά θξεάηηα 

από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα). Όζνλ δε αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγώλ, απηή ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα 

ηππηθά ζρέδηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα ηεύρε. 

Γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ ζθακκάησλ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύζηεκα ηππνπνηεκέλσλ πιαηζίσλ κε 

νιηζζαίλνληα ζηνηρεία ηύπνπ KRINGS VERBAU ή παξεκθεξνύο θαη παζζαινζαλίδεο. 

Οεηά αλαθέξεηαη όηη ζηηο ηηκέο κνλάδνο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγώλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ θξεαηίσλ, 

πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άξηηα, έληερλε, 

αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία όινπ ηνπ έξγνπ. 

Απνδέθηεο ηνπ αγσγνύ Α1 – Β είλαη πθηζηάκελνο αγσγόο απνρέηεπζεο ν νπνίνο απνηειεί ηελ επέθηαζε ηνπ 

παξαθεθίζηνπ ζπιιεθηήξα αθαζάξησλ θαη βξίζθεηαη εληόο ήδε θαηαζθεπαζκέλεο ζήξαγγαο, ζηε ρηιηνκεηξηθή 

ζέζε ηεο 0+100, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο ζήξαγγαο. Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο επηηόπηεο έξεπλεο θαη ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαζνξηζηνύλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ηεο ζέζεο θαη ηνπ βάζνπο εηζόδνπ ηνπ αγσγνύ Α1 – Β ζηνλ απνδέθηε, ν 

ηξόπνο εηζόδνπ θ.ι.π. θαη όια ηα απαξαίηεηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, έηζη ώζηε ε ζύλδεζε ηνπ αγσγνύ  

Α1 – Β κε ηνλ απνδέθηε λα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηα ζπκβαηηθά ηεύρε. 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ αγσγνύ νκβξίσλ δηακέηξνπ Φ800 πνπ 

δηέξρεηαη εγθάξζηα ηεο νδνύ Ξαπαληθνιή, ζην ζεκείν πνπ δηαζηαπξώλεηαη κε ππάξρνλ ξέκα, θαη ε 

θαηαζθεπή ζηε ζέζε απηνύ νρεηνύ, αγσγνύ δειαδή, από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25, νξζνγσληθήο 
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δηαηνκήο εζσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ 2,10 × 4,50 γηα κήθνο 12m, θαζώο θαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο ππάξρνπζαο 

νδνγέθπξαο. Ζ δηακόξθσζε ηεο εηζόδνπ θαη ηεο εμόδνπ ηνπ νρεηνύ ζα γίλεη κε πηεξπγόηνηρνπο πξνο 

ζπγθξάηεζε ησλ πιηθώλ ηνπ πξαλνύο ηνπ ξέκαηνο θαη πξνζηαζία ηνπ νρεηνύ από θηλδύλνπο έκθξαμεο. Ν 

αγσγόο νξζνγσληθήο δηαηνκήο (νρεηόο), ε νδνγέθπξα θαη νη πηεξπγόηνηρνη ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε 

ηε ζρεηηθή κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλεζεί από ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί από ηε Γηεπζύλνπζα 

πεξεζία. Ζ κειέηε εθαξκνγήο (ζηαηηθνί ππνινγηζκνί, ζρέδηα θ.ι.π.) ζα εθπνλεζεί κε βάζε ηα ζπλεκκέλα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ζρεηηθά ζρέδηα. Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπνλήζεη ηελ ελ ιόγσ κειέηε θαη δελ 

απνδεκηώλεηαη ηδηαηηέξσο, θαζώο ε ακνηβή απηήο έρεη ιεθζεί ππόςε ζηελ ηηκή θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ 

νκβξίσλ (ΑΡ 7). 

Ρν αληιηνζηάζην Π2 πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε εθηόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο Πηακάηαο επί 

ηεο νδνύ Ξαπαληθνιή (πιεζίνλ ηεο δηαζηαύξσζεο ησλ νδώλ Κ. Αιεμάλδξνπ θαη Ξαπαληθνιή). Θα 

θαηαζθεπαζζεί από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη ζα απνηειείηαη από έλα ππόγεην ηκήκα, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη ην ζάιακν ηεο εζράξσζεο, ην ζάιακν ηεο δεμακελήο ιπκάησλ θαη ην ζάιακν ησλ δηθιείδσλ, 

θαζώο θαη έλα ππέξγεην ηκήκα (νηθίζθνο), ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνύλ νη ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη ην 

ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο, ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα.  

Ρν αληιηνζηάζην ζπγθεληξώλεη ηα ιύκαηα κέζσ ηνπ ζπιιεθηήξα Π2 – Α θαη ηα αλπςώλεη πξνο ηνλ 

ππάξρνληα ζπιιεθηήξα Δ κέζσ ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ΘΠ2. Ν ζπιιεθηήξαο Π2 – Α βξίζθεηαη ζε βάζνο 

5,0m πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ελώ ν θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ζε βάζνο 2,00m πεξίπνπ. 

Πην ρώξν ηνπνζέηεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ έρεη εθηειεζηεί γεώηξεζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο παξέρνληαη 

ζηνλ αλάδνρν ώζηε λα ιεθζνύλ ππόςε ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξέαηνο.  

Ν θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ΘΠ2, κήθνπο 1.330m πεξίπνπ, είλαη δίδπκνο κε δηάκεηξν θάζε αγσγνύ D = 250 

ριζη. To πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ είλαη ειαηόο ρπηνζίδεξνο θαηά ΔΛ 598, θαηεγνξίαο Θ7. Δληόο ηνπ 

βαλνζηαζίνπ ην πιηθό ησλ ζσιελώζεσλ ζα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα πνηόηεηαο ΑlSl 316 γηα ιόγνπο 

ζπληήξεζεο (εξγαζίεο θνπήο, ζπγθνιιήζεηο θαη όρη εμαξκώζεηο). 

Νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ Π2 ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο νηθνδνκηθώλ έξγσλ. 

Θαησηέξσ, παξαηίζεηαη αλαιπηηθόηεξε πεξηγξαθή ησλ έξγσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

 

 

α. Οικοδομικά έπγα ανηλιοζηαζίος 

Ζ πξόζβαζε ζην αληιηνζηάζην γίλεηαη από ηνπο πθηζηάκελνπο δξόκνπο.  

Ρν δνκηθό κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αληιηνζηαζίνπ Π2 ζηε Πηακάηα, πεξηιακβάλεη ην ππόγεην 

(εζράξσζε, δεμακελή ιπκάησλ θαη ζάιακνο δηθιείδσλ) θαη ην ππέξγεην (νηθίζθνο) ηκήκα, ζύκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ξξν ηεο εηζόδνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζηνλ ππόγεην ζάιακν ζπγθέληξσζεο ιπκάησλ, πξνβιέπεηαη απιή 

εζράξσζε γηα ηε ζπγθξάηεζε νγθσδώλ ζηεξεώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εζράξσζε βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξν 

επηζθέςηκν ρώξν θαη νη εζράξεο ζα είλαη από αλνμείδσηα πιηθά κε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπο εθηόο ηνπ 

ρώξνπ, από θαηάιιειν θξεάηην.  

Ρν θπξίσο κέξνο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, είλαη επίζεο ππόγεην, νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο θαη αθνξά ζην ζάιακν 

ζπγθέληξσζεο ησλ ιπκάησλ. Ζ δεμακελή απηή, είλαη δηκεξήο, κε δπλαηόηεηα απνκόλσζεο ηνπ ελόο 

ζαιάκνπ κε θαηάιιεια ειεθηξνθίλεηα ζπξνθξάγκαηα. Δθεί ηνπνζεηνύληαη ηα ππνβξύρηα αληιεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ απηόκαηα κε βάζε ηε ζηάζκε ησλ ιπκάησλ ζηε δεμακελή απηή 

(δεμακελή ζπγθέληξσζεο ιπκάησλ). Δθηόο από ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα 

ηειεκεηάδνζεο ησλ ζεκάλζεσλ κέζσ ηειεθσληθήο θαισδίσζεο ηνπ ΝΡΔ θαη modem ζην θέληξν ειέγρνπ  
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Λ. Φαιήξνπ ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. Γηα ην ιόγν απηό ην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπκβαηό κε ην πθηζηάκελν ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. 

Πηνπο δύν απηνύο ππόγεηνπο ρώξνπο, πξνβιέπεηαη ζύζηεκα ηερληθνύ εμαεξηζκνύ, ην νπνίν ζα δηαζέηεη 

δηάηαμε θίιηξσλ απόζκεζεο κε ρεκηθά μεξνύ ηύπνπ ηνπ αλαξξνθνύκελνπ αέξα, ζύκθσλα κε ηε κειέηε.  

Ζ απαξαίηεηε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζα παξέρεηαη από ηε ΓΔΖ απεπζείαο 

κε ρακειή ηάζε 380V. Δθηόο από ηελ θύξηα απηή ηξνθνδόηεζε ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, πξνβιέπεηαη θαη ε 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο πνπ ζα ζπλδέεηαη απηόκαηα ζην γεληθό πίλαθα 

ρακειήο ηάζεο (380 V), κόιηο εκθαληζηεί δηαθνπή ηεο ηξνθνδόηεζεο από ηε ΓΔΖ.  

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηθιείδσλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξνο ππόγεηνο ζάιακνο, ελώ ν αλαγθαίνο ειεθηξηθόο 

πίλαθαο, ε δηάηαμε ηερληθνύ εμαεξηζκνύ κε θίιηξν απόζκεζεο θαη ην εθεδξηθό ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο, 

πξνβιέπνληαη ζηνλ ππέξγεην ρώξν ηνπ αληιηνζηαζίνπ (νηθίζθνο). 

Ν ζάιακνο δηθιείδσλ πεξηέρεη ηνπο ζπιιεθηήξηνπο αγσγνύο, όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηθιείδεο θαη ηα αλαγθαία 

εηδηθά ηεκάρηα γηα ηηο αλαρσξήζεηο ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ, θαζώο θαη δηάηαμε απνζηξάγγηζεο. 

Ρν ύςνο ηνπ ρώξνπ είλαη 2,20 m ώζηε λα είλαη δπλαηή ε θάζνδνο ζε απηόλ θαη ν ρεηξηζκόο ησλ δηθιείδσλ. 

Ζ πξόζβαζε ζην ρώξν ησλ δηθιείδσλ γίλεηαη από ην δάπεδν ηνπ νηθίζθνπ ηνπ Ζ/Ε, κέζσ αλνίγκαηνο 

δηαζηάζεσλ 1,00m × 1,00m κε ηε βνήζεηα βαζκίδσλ πνιπαηζπιελίνπ, πνπ ζηεξίδνληαη ζην ηνηρίν ηνπ 

ζαιάκνπ. Όια ηα αλνίγκαηα θαιύπηνληαη από αληίζηνηρα ηεκάρηα κπαθιαβαδσηήο ιακαξίλαο. 

Ζ άληιεζε ησλ ιπκάησλ γίλεηαη άκεζα από ηηο αληιίεο. Νη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ησλ αληιηώλ είλαη 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 200, θαηαιήγνπλ αλά δύν ζε ελδηάκεζν ζπιιεθηήξην αγσγό δηακέηξνπ DN 250, 

από ηνλ νπνίν αλαρσξνύλ νη δύν θαηαζιηπηηθνί αγσγνί DN 250 πνπ νδεγνύλ ηα ιύκαηα εθηόο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ. 

Νη αγσγνί θαηάζιηςεο ησλ αληιηώλ θέξνπλ ζπξηαξσηή δηθιείδα απνκόλσζεο θαη δηθιείδα αληεπηζηξνθήο κε 

αληίβαξν (όρη ζθαίξαο), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνκαηηζκνύ, νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ ίζεο κε ηνλ αγσγό, ηνπνζεηεκέλεο ζε νξηδόληηα ζέζε. Ν ζπιιεθηήξηνο ελδηάκεζνο αγσγόο θέξεη 

ζπξηαξσηή δηθιείδα απνκόλσζεο θαη εμαξκσηηθό ηεκάρην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 250, ηνπνζεηεκέλν ζε 

νξηδόληηα ζέζε. Δπίζεο, νη δύν θιάδνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε αγσγό εθθέλσζεο θαη αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100. Νη ζσιελώζεηο εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, όπσο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 

(εμαξκσηηθά, θακπύιεο, ζπζηνιέο), ζα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα. Ρα δηαθνπηηθά πιηθά (βάλεο, 

αληεπίζηξνθα) ζα είλαη από ιεπηόθνθθν ρπηνζίδεξν GG25 θαη θέξνπλ ειεθηξνζηαηηθή επνμεηδηθή βαθή 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Νη δηθιείδεο ηνπ ελδηάκεζνπ ζπιιεθηήξα θαη ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ DN 250 

ζα είλαη ειεθηξνθίλεηεο. 

Ρν αληιηνζηάζην θαηαζθεπάδεηαη εμ’ νινθιήξνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο 

C20/25 αλζεθηηθό ζε ζεηηθά άιαηα (Sulfate resisting) θαη ράιπβα B500C. Πηνπο αξκνύο δηαθνπήο 

ζθπξνδέηεζεο ζα γίλεη ρξήζε ηαηλίαο ζηεγάλσζεο πιάηνπο 240mm θαη αζθαιηηθήο καζηίρεο εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ηνπ ηνηρίνπ. 

Γεπηεξνγελή ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο ζθπξνδέκαηνο C10/12 πξνβιέπνληαη γηα ηε δεκηνπξγία πεξηκεηξηθώλ 

θεθιηκέλσλ επηθαλεηώλ ζηνλ πγξό ζάιακν θαη ζην θξεάηην εηζόδνπ. 

Γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε όισλ ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξνβιέπεηαη επάιεηςε ησλ 

επηθαλεηώλ κε εηδηθό πιηθό επνμεηδηθήο ή ηζηκεληνεηδνύο βάζεο κε αληηδηαβξσηηθέο ηδηόηεηεο, ελώ ζηελ άλσ 

επηθάλεηα ηεο δεμακελήο ζα γίλεη ρξήζε απηναγθπξνύκελεο κεκβξάλεο νξνθήο από ΟΔ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

2mm. Πηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζα γίλεη κόλσζε κε αζθαιηηθό. 

Ν νηθίζθνο ζα δηαζέηεη δύν ζύξεο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 1,50m × 2,50m, ε κηα ζα εμππεξεηεί ηε δηαθίλεζε 

ηνπ Ζ/Ε θαη ε άιιε ηε δηαθίλεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο. Πην πίζσ κέξνο ηνπ 

Ζ/Ε πξνβιέπεηαη πεξζηδσηό άλνηγκα δηαζηάζεσλ 1,00m × 1,00m, γηα ηελ εηζαγσγή λσπνύ αέξα γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε. Πηηο δύν πιεπξηθέο ηνηρνπνηίεο πξνβιέπεηαη από έλα παινζηάζην δηαζηάζεσλ  
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1,50 × 0,80m κε δηπιό ηδάκη γηα ην θπζηθό θσηηζκό θαη εμσηεξηθό θηγθιίδσκα γηα ιόγνπο αζθαιείαο ηνπ 

εμνπιηζκνύ. Ρν δάπεδν, κπξνζηά από ηνπο πίλαθεο ζα θαιπθζεί κε κνλσηηθό ηάπεηα θαη πιηθά θαηάιιεια 

γηα βηνκεραληθά δάπεδα ζην ζύλνιό ηνπ. 

 

 

β. Ηλεκηπομησανολογικά έπγα ανηλιοζηαζίος 

Ρν αληιηνζηάζην Π2 πεξηιακβάλεη ηνλ αθόινπζν ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό: 

– Ρέζζεξα ππνβξύρηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα (3 θύξηα θαη 1 εθεδξηθό) ηζρύνο 30 KW ην θαζέλα. Ζ 

παξνρή θάζε ζπγθξνηήκαηνο είλαη 150 m³/h κε καλνκεηξηθό 34m. 

– Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο. 

– Ζιεθηξηθνύο πίλαθεο θίλεζεο θαη θσηηζκνύ. 

– Δγθαηάζηαζε απηνκαηηζκνύ. 

– Δγθαηάζηαζε εμαεξηζκνύ ησλ ρώξσλ. 

– Δγθαηάζηαζε απόζκεζεο ησλ ζαιάκσλ. 

– Πύζηεκα ππξόζβεζεο. 

– Γύν ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρόκεηξα. 

 

 

3. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Δπηβάιιεηαη ε ιήςε απζηεξώλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ, ηόζν ζηνπο εξγαδόκελνπο, 

όζν θαη ζηνπο δηεξρόκελνπο (π.ρ. θαηάιιεια εκπόδηα γύξσ από ην εξγνηάμην θαη ην ζθάκκα, 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη θξάγκαηα, θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη ζήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λύρηαο θ.ι.π.), ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Αξρώλ, θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεύρε. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαη θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 

Θα πξέπεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, λα γίλεη ην ζπληνκόηεξν, 

πξνο απνθαηάζηαζε ησλ θπθινθνξηαθώλ πξνβιεκάησλ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ (απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ). 

Ρα έξγα ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε θαη ηηο εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο, 

θαζώο θαη κε ηε κειέηε εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ νκβξίσλ θαη ηεο νδνγέθπξαο, πνπ ζα 

ζπληάμεη ν αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί από ηελ αξκόδηα πεξεζία ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηα Ρεύρε ηεο 

Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεώζεσλ, ηνπ Ρηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηεο 

εξγνιαβίαο. 

Ζ ελζσκάησζε ζηα έξγα πιηθώλ πξνκήζεηαο ηνπ αλαδόρνπ, πξηλ ηελ ππνβνιή ζηε Γ/λνπζα πεξεζία ησλ 

ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ από εξγνζηάζηα, θαζώο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πξνβιεπόκελσλ ειέγρσλ, 

ζα γίλεηαη κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ν νπνίνο, ζε ηπρόλ πεξίπησζε αξλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ, ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηα αθαηάιιεια πιηθά, ρσξίο απνδεκίσζε θαη ρσξίο 

λα ηνπ αλαγλσξίδεηαη παξάηαζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο γηα ην ιόγν απηό. 
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Πεκεηώλεηαη όηη ν αλάδνρνο, πξηλ πξνβεί ζηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα 

ηελ έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 
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