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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης στα κτίρια Διοίκησης, Κυδάδειου, Παντελίδειου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Λήμνο 
 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Τα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, όπως και κάθε κτίριο, έχουν ανάγκη σύνδεσης με το δίκτυο 

αποχέτευσης. 

 

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών σε τρία κτήρια του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο για τα οποία υπάρχει ανάγκη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης. 

Β.1. Κτήριο «Παντελίδειο».  

Το κτήριο βρίσκεται στη θέση “Ρωμέικος Γυαλός” στη Μύρινα Λήμνου επί των οδών Δάλλη και 

Ναυάρχου Κουντουριώτη. Προβλέπεται η σύνδεση του κτηρίου στη βορειοανατολική πλευρά του με το 

δίκτυο αποχέτευσης το οποίο διέρχεται στην παρακείμενη οδό Δάλλη, με κατασκευή καινούριου 

φρεατίου σύνδεσης 0,50χ0,50 m ΒΤ, καθώς δεν υπάρχει φρεάτιο αναμονής σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα 

θα πρέπει, με χρήση μηχανικού μέσου ή με τα χέρια, να γίνει εκσκαφή τάφρου ορθογωνικής διατομής, 

με διαστάσεις κατάλληλες για τον εγκιβωτισμό πλαστικού σωλήνα Φ 125 και στη συνέχεια με Φ 160. Η 

σωλήνα θα επιχωθεί με στρώση άμμου 0,30μ και με προϊόντα εκσκαφής τα οποία θα συμπιεστούν σε 

στρώσεις των 0,40 μ. Προβλέπεται επίσης η αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας της οδού με τους 

κυβόλιθους οι οποίοι θα έχουν εξαχθεί με προσοχή πριν την εκσκαφή, επί στρώσης ωπλισμένου 

σκυροδέματος πάχους 0,15μ. Θα κατασκευαστούν επίσης δύο φρεάτια 0,40x0,50 m. Τέλος, θα 

τοποθετηθεί μηχανοσίφωνο γραμμής με αντεπίστροφο κλαπέ. 

Β2. Κτήριο «Διοίκηση - Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο».  

Το κτήριο βρίσκεται στη θέση Μητρ. Ιωακείμ 2 στη Μύρινα Λήμνου. Προβλέπεται η σύνδεση του 

κτηρίου στη νοτιοδυτική πλευρά του με το δίκτυο αποχέτευσης το οποίο διέρχεται στην παρακείμενη 

οδό, με κατασκευή καινούριου φρεατίου σύνδεσης 0,50χ0,50 m ΒΤ, καθώς δεν εξυπηρετεί υψομετρικά 

το υφιστάμενο φρεάτιο αναμονής σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει, με χρήση μηχανικού μέσου ή 

με τα χέρια, να γίνει εκσκαφή τάφρου ορθογωνικής διατομής, με διαστάσεις κατάλληλες για τον 

εγκιβωτισμό πλαστικού σωλήνα Φ125 και στη συνέχεια με Φ 160. Η σωλήνα θα επιχωθεί με στρώση 

άμμου 0,30μ και με προϊόντα εκσκαφής τα οποία θα συμπιεστούν σε στρώσεις των 0,40 μ. Προβλέπεται 
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επίσης η αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας της οδού με πλακόστρωση όμοια με την υφιστάμενη 

αποξηλωθείσα, επί στρώσης ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0,15μ. Θα κατασκευαστούν επίσης έξι 

φρεάτια 0,40x0,50 m. Τέλος, θα τοποθετηθεί μηχανοσίφωνο γραμμής με αντεπίστροφο κλαπέ. 

Β3. Κτήριο «Κυδάδειο».  

Το κτήριο βρίσκεται στη Μύρινα Λήμνου επί της οδού Χριστοδουλίδου. Προβλέπεται η σύνδεση του 

κτηρίου στη νοτιοδυτική πλευρά του, με το υφιστάμενο φρεάτιο αναμονής σύνδεσης του δικτύου 

αποχέτευσης το οποίο διέρχεται στην παρακείμενη οδό. Πιο συγκεκριμένα πρέπει εσωτερικά, στο 

ημιυπόγειο του κτηρίου, να τοποθετηθούν σωλήνες Φ 125, οι οποίες αφού συλλέξουν τις υφιστάμενες, 

να οδηγήσουν εξωτερικά του κτηρίου στην νοτιοδυτική αυλή σε φρεάτιο και κατόπιν στην παρακείμενη 

οδό, όπου θα χρειαστεί με χρήση μηχανικού μέσου ή με τα χέρια, να γίνει εκσκαφή τάφρου ορθογωνικής 

διατομής, με διαστάσεις κατάλληλες για τον εγκιβωτισμό πλαστικού σωλήνα Φ125 και στη συνέχεια Φ 

160. Η σωλήνα θα επιχωθεί με στρώση άμμου 0,30μ και με προϊόντα εκσκαφής τα οποία θα συμπιεστούν 

σε στρώσεις των 0,40 μ. Προβλέπεται επίσης η αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας της οδού με 

πλακόστρωση όμοια με την υφιστάμενη αποξηλωθείσα, επί στρώσης ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 

0,15μ. Θα κατασκευαστούν επίσης δύο φρεάτια 0,40x0,50 m. Τέλος, θα τοποθετηθεί μηχανοσίφωνο 

γραμμής με αντεπίστροφο κλαπέ. 

 

Γ. ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 

 

Προβλέπεται ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον η προσκόμιση και χρήση των παρακάτω υλικών: 

-50μ πλαστικός σωλήνας ΕΛΟΤ PVC Φ 125 

-10μ πλαστικός σωλήνας ΕΛΟΤ PVC Φ 160 

-7 ταυ Φ 125 

-2 ταυ φ 160 

-18 ημίγωνα Φ 125 

-2 γωνιές Φ 160 

-4 τάπες Φ 125 

-4 τάπες Φ 160 

-8 στηρίγματα Φ 125 

-2 σαμάρια Φ 160Χ200 

-2 φρεάτια 0,50χ0,50 m ΒΤ 

-10 φρεάτια 0,40x0,50 m 

-3 μηχανοσίφωνα γραμμής κατάλληλης διατομής 

-3 αντεπίστροφα κλαπέ κατάλληλης διατομής 

-άμμος λατομείου 

-τσιμέντο τύπου πόρτλαντ 

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στην 

απευθείας ανάθεση οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, προκειμένου να ενημερωθούν και να επισκεφθούν τα κτήρια των τα 

οποία πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά, τα μικροϋλικά και η εργασία για την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης των 

τριών κτηρίων «Παντελίδειο», «Διοίκηση - Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο» και «Κυδάδειο», του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μύρινα Λήμνο, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εκτελέσει τα ανωτέρω που απαιτούνται ή προβλέπονται από την παρούσα τεχνική έκθεση, την 

πρόσκληση της απευθείας ανάθεσης, την προσφορά που θα καταθέσει και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, 

και οτιδήποτε περαιτέρω τεχνικά απαιτείται ή προβλέπεται προκειμένου να παραδώσει τα τρία κτήρια 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                Σελ. 3 από 3 

συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης, άνευ αξίωσης για επιπλέον αποζημίωση προς το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου.  

 

Κατά την παροχή υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα και τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα για την πρόληψη ζημιών προς τρίτους. Ομοίως 

υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή ατυχημάτων σε 

τρίτους και στο εργατοτεχνικό του προσωπικό (χορήγηση Μ.Α.Π όπου αυτά απαιτούνται). Για όλα τα 

παραπάνω ο ανάδοχος καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης για τις ζημιές που 

πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργεία του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε δίκτυα – υποδομές του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις οποίες υποχρεούται να αποκαταστήσει άνευ αποζημίωσης. Μετά το πέρας 

των εργασιών και πριν την παραλαβή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει 

τον περιβάλλοντα χώρο και να πετάξει όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια που δημιούργησαν τα συνεργεία 

του.  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να εκτελεστεί η «Σύνδεση με το δίκτυο 

αποχέτευσης στα κτίρια Διοίκησης, Κυδάδειου, Παντελίδειου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Λήμνο», 

η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’ / 08-08-2016) όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, υπό την εποπτεία του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η παροχή υπηρεσιών που προβλέπεται από την 

παρούσα θα εκτελεστεί κατόπιν συνεννόησης με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Λήμνου. 

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 

συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου ΣΑΕ 2020ΣΕ54600027  με τίτλο «Σύνδεση με το δίκτυο 

αποχέτευσης στα κτίρια Διοίκησης, Κυδάδειου, Παντελίδειου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Λήμνο». 

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

Λήμνος, 8/5/2020 

Ο Συντάξας 

 

 

Ιπποκράτης Γουδέλλης 

 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  

  

 


