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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο θα εκτελεστεί στο ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας και αφορά την κατασκευή αποχετευτικών
δικτύων (σηπτικές δεξαµενές – αντλιοστάσια ανύψωσης και αποχετευτικοί αγωγοί) για την
συλλογή και µεταφορά των λυµάτων των οικισµών Αρµάχας και Γερακίου, (δυναµικότητας
800 ισοδύναµων κατοίκων, για το 2030) έως την κοινή τους Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυµάτων.
Στο βασικό αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνονται :
• Η επαλήθευση των στοιχείων της µελέτης σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο
13ο της Ε.Σ.Υ. και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
• Η κατασκευή του έργου στην οποία περιλαµβάνονται:
1. Κατασκευή µιας σηπτικής δεξαµενής, από οπλισµένο σκυρόδεµα, νοτιοδυτικά του
οικισµού της Αρµάχας, για την συλλογή των λυµάτων του οικισµού και την
προεπεξεργασία τους, εσωτερικών διαστάσεων µ×π×υ : 5,50×3,00×3,00m,
ωφέλιµου βάθους 2,60m και ωφέλιµου όγκου 43,00m3 περίπου. Στο τέλος της
σηπτικής δεξαµενής θα τοποθετηθεί φίλτρο – κόσκινο για την κατακράτηση των
αιωρούµενων σωµατιδίων, των λιπών και των αφρών.
2. Κατασκευή ενός αντλιοστασίου ανύψωσης, από οπλισµένο σκυρόδεµα, ώς
συνέχεια της σηπτικής δεξαµενής του οικισµού της Αρµάχας, εσωτερικών
διαστάσεων µ×π×υ : 3,00×1,50×3,00m, ωφέλιµου βάθους 2,40m και ωφέλιµου
όγκου 11,00m3 περίπου. Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν 2 πολυβάθµια
υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα νερού, τα οποία θα λειτουργούν εναλλάξ για
την οµοιόµορφη φθορά τους, παροχής 6,0m3/h, µανοµετρικού 10,0mΣΥ και
ενδεικτικής ισχύος 0,55kW.
3. Εργασίες συντήρησης, καθαρισµού και στεγανοποίησης, υφιστάµενης
ορθογωνικής δεξαµενής ωφέλιµου όγκου 25m3, η οποία βρίσκεται στο ίδιο γήπεδο
κατασκευής της σηπτικής δεξαµενής – αντλιοστασίου ανύψωσης του οικισµού της
Αρµάχας.
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4. Κατασκευή ενός φρεατίου (φίλτρο απόσµησης) άνωθεν της υφιστάµενης
δεξαµενής του οικισµού της Αρµάχας, εσωτερικών διαστάσεων µ×π×υ :
3,00×1,50×1,30m και συνολικής επιφάνειας 4,50m2, στον πυθµένα του οποίου θα
καταλήγουν οι σωληνώσεις από το δίκτυο απαγωγής των οσµαερίων των
δεξαµενών και θα αποτελείται από πληρωτικά υλικά µίγµατος τύρφης και
ροκανιδιού για την εξουδετέρωση των οσµαερίων.
5. Κατασκευή ενός δίχωρου οικίσκου άνωθεν της νέας σηπτικής δεξαµενής του
οικισµού της Αρµάχας, εξωτερικών διαστάσεων µ×π×υ : 4,50×2,90×2,60m, όπου
στον πρώτο χώρο θα τοποθετηθεί ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 15 KVA
αυτόµατο, µε πίνακα µεταγωγής & δεξαµενή καυσίµου για 24ωρη λειτουργία, ο
ηλεκτρικός πίνακας της εγκατάστασης στον οποίο θα ενσωµατωθεί PLC καθώς και
µονάδα τηλεειδοποίησης για την περίπτωση βλάβης και ένας ανεµιστήρας
απόσµησης παροχής 100 m3/h, µανοµετρικού 100 mmΥΣ & ενδεικτικής ισχύος
0,37kW ενώ ο δεύτερος θα εξυπηρετεί χώρο WC.
6. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού µεταφοράς των προεπεξεργασµένων λυµάτων,
από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, Φ63, 10atm, µήκους περίπου 895 m,
από το αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυµάτων της σηπτικής δεξαµενής του
οικισµού της Αρµάχας έως την σηπτική δεξαµενή της κυρίως Ε.Ε.Λ..
7. Κατασκευή 1 ορθογωνικού φρεατίου για την τοποθέτηση, κατά µήκος του
καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυµάτων της σηπτικής
δεξαµενής του οικισµού της Αρµάχας έως την σηπτική δεξαµενή της κυρίως
Ε.Ε.Λ., µιας βάνας ελαστικής έµφραξης για την εκκένωση του αγωγού, ονοµ.
διαµέτρου DN 65 mm και ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
8. Κατασκευή µιας σηπτικής δεξαµενής, από οπλισµένο σκυρόδεµα, βορειοδυτικά
του οικισµού του Γερακίου, για την συλλογή των λυµάτων του οικισµού και την
προεπεξεργασία τους, εσωτερικών διαστάσεων µ×π×υ : 5,50×3,00×3,00m,
ωφέλιµου βάθους 2,60m και ωφέλιµου όγκου 43,00m3 περίπου. Στο τέλος της
σηπτικής δεξαµενής θα τοποθετηθούν φίλτρα – κόσκινα για την κατακράτηση των
αιωρούµενων σωµατιδίων, των λιπών και των αφρών.
9. Κατασκευή ενός αντλιοστασίου ανύψωσης, από οπλισµένο σκυρόδεµα, ώς
συνέχεια της σηπτικής δεξαµενής του οικισµού του Γερακίου, εσωτερικών
διαστάσεων µ×π×υ : 3,00×1,50×3,00m, ωφέλιµου βάθους 2,40m και ωφέλιµου
όγκου 11,00m3 περίπου. Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν 2 πολυβάθµια
υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα νερού, τα οποία θα λειτουργούν εναλλάξ για
την οµοιόµορφη φθορά τους, παροχής 13,0m3/h, µανοµετρικού 15,0mΣΥ και
ενδεικτικής ισχύος 1,5kW.
10. Εργασίες συντήρησης, καθαρισµού και στεγανοποίησης, υφιστάµενης κυλινδρικής
δεξαµενής ωφέλιµου όγκου 90 m3, η οποία βρίσκεται στο ίδιο γήπεδο κατασκευής
της σηπτικής δεξαµενής – αντλιοστασίου ανύψωσης του οικισµού του Γερακίου.
11. Κατασκευή ενός φρεατίου (φίλτρο απόσµησης) άνωθεν της υφιστάµενης
δεξαµενής του οικισµού του Γερακίου, εσωτερικών διαστάσεων µ×π×υ :
3,00×2,00×1,30m και συνολικής επιφάνειας 6,00m2, στον πυθµένα του οποίου θα
καταλήγουν οι σωληνώσεις από το δίκτυο απαγωγής των οσµαερίων των
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δεξαµενών και θα αποτελείται από πληρωτικά υλικά µίγµατος τύρφης και
ροκανιδιού για την εξουδετέρωση των οσµαερίων.
12. Κατασκευή ενός δίχωρου οικίσκου άνωθεν της νέας σηπτικής δεξαµενής του
οικισµού του Γερακίου, εξωτερικών διαστάσεων µ×π×υ : 4,50×2,90×2,60m, όπου
στον πρώτο χώρο θα τοποθετηθεί ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 15 KVA
αυτόµατο, µε πίνακα µεταγωγής & δεξαµενή καυσίµου για 24ωρη λειτουργία, ο
ηλεκτρικός πίνακας της εγκατάστασης στον οποίο θα ενσωµατωθεί PLC καθώς και
µονάδα τηλεειδοποίησης για την περίπτωση βλάβης και ένας ανεµιστήρας
απόσµησης παροχής 150 m3/h, µανοµετρικού 100 mmΥΣ & ενδεικτικής ισχύος
0,37kW ενώ ο δεύτερος θα εξυπηρετεί χώρο WC.
13. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού µεταφοράς των προεπεξεργασµένων λυµάτων,
από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, Φ75, 10atm, µήκους περίπου 791 m,
από το αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυµάτων της σηπτικής δεξαµενής του
οικισµού του Γερακίου έως την σηπτική δεξαµενή της κυρίως Ε.Ε.Λ..
14. Λοιπά έργα υποδοµής (διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περίφραξη οικοπέδων,
ηλεκτροφωτισµός, ύδρευση).
Το ανωτέρω έργο, προϋπολογισµού σύµφωνα µε την µελέτη 230.010,00 €,
συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε. και Ε.Ο. (18%), των απρόβλεπτων (15%), της
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (23%), θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, δηλαδή
τεχνικών προδιαγραφών, σχεδίων και τευχών της τεχνικής µελέτης και µε τιµές µονάδος
που καθορίζονται στην προσφορά του αναδόχου που θα αναδειχθεί από το διαγωνισµό.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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