
 

 

 
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ  

ΓΟΔΠΖΠ - ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΚΔΗΕOΛΝΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΒΝΙΝ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & ΛΔΩΛ ΞΝΓΝΚΩΛ 

ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΩΛ & ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΛΔΩΛ ΞΝΓΝΚΩΛ 
 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΜΕΣΩΠΟΤ 

ΒΟΛΟΤ - ΕΠΕΚΣΑΗ ΕΕΛ ΔΕΤΑΜΒ  
ΕΡΓΟ : 

KΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΙ Α/ 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΩΝ Δ.Ε. Α. ΛΕΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Κ. 

ΛΕΦΩΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΕΛ ΣΗ ΔΕΤΑΜΒ 

ΣΕΤΦΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ  

3. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΘΩΓ. ΚΔΙΔΣΖ : 02/2015 

ΑΡ. ΣΔΤΥΟΤ : 3/6 

ΑΛΑΘΔΩΡΖΖ : R0 

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ : 11/2017 

ΑΛΑΓΝΣΝΠ : 
 

ΘΝΗΛΖ ΔΓΟΑ: ΞΔΘΛΝI ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ : 

ΟΝΪΘΝΠ  ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ Α.Δ. 

ΛΑΚΑ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ Α.Δ. 
INTEGER ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΩΛ 

ΔΚΒΖΠ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ  Α.Δ.  

Σ. Φ. ΠΡΟΑΡΑΘΝΠ 

ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟΤ 28 & 
ΠΑΡΛΖΘΟ 
144 52 ΚΔΣΑΚΟΡΦΩΖ 
ΣΖΙ. ΘΔΛΣΡΟ: 210 2803000 
FAX: 210 2803001 
http://www.roikos.gr, 
e-mail: info@roikos.gr 

 

Α. ΓΟΗΒΑΠ ΥΖΚ. ΚΖΥ. 

Λ. ΘΑΟΡΠΩΛΑΠ ΠΟΙ. ΚΖΥ. 

 

ΠΛΡΑΜΖ - ΔΙΔΓΣΝΠ - ΘΔΩΟΖΠΖ  

Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ 
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΑΙΔΟΓΖΠ 

ΛΟΚΗΚΟ ΔΘΠΡΟΩΠΟ  

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 

30 / 11 / 2017 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ 

ΟI ΔΠΗΒΙΔΠONΣE 

ΣΟΠΝΠΡΝΚΝΠ ΦΑΦΝΡΖΠ  

ΠΟΙΗΣΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 

....../......../2017 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
 
 

ΚΗΙΡΗΑΓΖΠ ΦΑΛΑΟΗΩΡΖΠ 

ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 

....../......../2017 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΘΑΛΡΑΟΡΕΖΠ 

ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ  

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 

....../......../2017 
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ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

Ο Γ/ΛΣΖ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ 
& ΛΔΩΛ ΤΠΟΓΟΚΩΛ 

ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΘΑΛΡΑΟΡΕΖΠ 

 ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ  

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 

....../......../2017 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

 

 
 
 
 
 
 

Κε ηη ζσγτρημαηοδόηηζη  ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης 
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11..    ΔΔΗΗΠΠΑΑΓΓΩΩΓΓΖΖ  

Σα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ παξόληνο έξγνπ, ζπληάρζεθαλ βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο Οξηζηηθήο 

κειέηεο «ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΑΛΩ ΙΔΣΩΛΗΩΛ KAI ΘΑΡΩ 

ΙΔΣΩΛΗΩΛ Γ. ΒΝΙΝ» πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο ζύκβαζεο: «ΚΔΙΔΡΖ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΚΔΡΩΞΝ ΒΝΙΝ – ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ ΔΔΙ 

ΓΔΑΚΒ» από ηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηώλ: 

 ΡΟΪΘΟ ύκβνπινη Κεραληθνί A.Δ. (ΑΚ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΔΚ 521) 

 ΛΑΚΑ ΤΚΒΟΤΙΟΗ ΚΖΥΑΛΗΘΟΗ ΘΑΗ ΚΔΙΔΣΖΣΔ Α.Δ. (ΑΚ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΔΚ 309) 

 INTEGER Αλώλπκε Σερληθή Δηαηξεία Κειεηώλ (ΑΚ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΔΚ 644) 

 ΔΚΒΖ ύκβνπινη Κεραληθνύ Α.Δ. (ΑΚ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΔΚ 728) 

 ΥΡΖΣΟ ΣΡΑΣΑΘΟ Πνιηηηθόο Κεραληθόο (ΑΚ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΔΚ 17221) 

ην  δεκνπξαηνύκελν έξγν πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ελόο θεληξηθνύ αληιηνζηαζίνπ 

αθαζάξησλ ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ησλ Γ.Δ. Άλσ θαη Θάησ Ιερσλίσλ, θαζώο θαη 

ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κεηαθνξάο γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ ΔΔΙ ηεο ΓΔΤΑΚΒ ησλ ιπκάησλ  

 

22..    ΑΑΛΛΡΡΗΗΘΘΔΔΗΗΚΚΔΔΛΛΝΝ  ΔΔΟΟΓΓΝΝΙΙΑΑΒΒΗΗΑΑΠΠ  

ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ θεληξηθνύ αληιηνζηάζηνπ Α3 

θαη ηνπ δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κεηαθνξάο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα ιύκαηα ησλ νηθηζκώλ 

Άλσ θαη Θάησ Ιερώληα ζα κεηαθέξνληαη ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηνπ νηθηζκνύ ηεο Αγξηάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην πθηζηάκελν αληιηνζηάζην Α2-ΟΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Δ.Δ.Ι. Βόινπ. 

Σν αληιηνζηάζην Α3 είλαη απνδέθηεο ησλ ιπκάησλ ησλ νηθηζκώλ Θάησ Ιερσλίσλ θαη Άλσ 

Ιερσλίσλ. Σα δίθηπα αθαζάξησλ θαη νη βαξπηηθνί αγσγνί κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ νηθηζκώλ, 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

 

33..    ΡΡΔΔΣΣΛΛΗΗΘΘΖΖ  ΞΞΔΔΟΟΗΗΓΓΟΟΑΑΦΦΖΖ  ΔΔΟΟΓΓΩΩΛΛ  

Ωο πξναλαθέξζεθε, ζην έξγν πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ κεηαθνξάο αθαζάξησλ 

ησλ νηθηζκώλ Άλσ θαη Θάησ Ιερσλίσλ, γηα ηε ηειηθή ζύλδεζε κε ηελ ΔΔΙ ηεο ΓΔΤΑΚΒ. 

Δηδηθόηεξα, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ελόο θεληξηθνύ αληιηνζηαζίνπ αθαζάξησλ - 

αληιηνζηάζην Α3 - κεηά ηνπ δίδπκνπ θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ 

απηνύ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα ιύκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηνπ νηθηζκνύ ηεο 

Αγξηάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πθηζηάκελν αληιηνζηάζην Α2-ΟΔ. 

Σν αληιηνζηάζην Α3 ζα θαιύπηεη σο δπλακηθόηεηα ηηο αλάγθεο ησλ νηθηζκώλ Άλσ Ιερώληα θαη 

Θάησ Ιερώληα, θαζώο θαη ηνπο νηθηζκνύο Πιαηαλίδηα θαη Καιάθη. Δηδηθόηεξα, ηα ιύκαηα ησλ 

νηθηζκώλ Άλσ θαη Θάησ Ιερσλίσλ ζα νδεγνύληαη απ επζείαο ζην θεληξηθό αληιηνζηάζην Α3.  
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Σα ιύκαηα από ην Καιάθη, ζα απνρεηεύνληαη κειινληηθά πξνο ηνλ νηθηζκό ησλ Πιαηαληδίσλ, 

απ΄όπνπ κε άληιεζε ζα κεηαθέξνληαη ηειηθώο ζην αληιηνζηάζην Α3. 

Σν αληιηνζηάζην Α3 ρσξνζεηείηαη λνηηναλαηνιηθά θαη έμσ από ηνλ νηθηζκό ησλ Θάησ 

Ιερσλίσλ. Ο δίδπκνο θεληξηθόο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α3 έρεη κήθνο 

δηαδξνκήο 3,0km πεξίπνπ, είλαη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 2xΦ280 θαη ην πιηθό ηνπ είλαη από 

HDPE 10atm. ην ζεκείν κε Υ.Θ. 1+107,40, ν θαηαζιηπηηθόο αγσγόο δηαζρίδεη ην ξέκα, θάησ 

από ηελ θνίηε ηνπ, κε ηνλ απαξαίηεην εγθηβσηηζκό κε ζθπξόδεκα ηύπνπ C8/10. 

Θαηά κήθνο ηνπ θαη ζηα πςειά ζεκεία ηνπ πξνβιέπνληαη θξεάηηα αεξεμαγσγώλ, ελώ ζηα 

ρακειά ζεκεία θξεάηηα εθθέλσζεο. 

Θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ην βάζνο ηνπνζέηεζήο ηνπ, επηιέγεθε κε 

γλώκνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απαίηεζεο δηαηάμεσλ εθθέλσζεο θαη αεξεμαγσγώλ, ελώ θαηά 

κήθνο ηνπ δίδπκνπ θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ πξνβιέπνληαη ζώκαηα αγθύξσζεο.  

Σν αληιηνζηάζην αθαζάξησλ Α3 ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηύπνπ, ην νπνίν ζα απνηειείηαη 

από ηνλ ππόγεην ζάιακν εγθαηάζηαζεο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη από αλεμάξηεην 

pillar εμππεξέηεζεο. Διιείςεη δηαζέζηκνπ ρώξνπ, ην αληιηνζηάζην ρσξνζεηείηαη θάησ από ην 

δξόκν. 

Σα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α3 θαη ηνπ θεληξηθνύ 

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 
ΜΕΓΕΘΟ 

40ετία 
ΜΕΓΕΘΟ 

20ετία 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
lt/sec 61,90 47,40 

m3/h 223 170,80 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΣΛΙΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΔΓΚΑΣΔΣΗΜΔΝΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ Ν 2 2 

ΑΡΙΘ. ΑΝΣΛΙΩΝ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ν 1 1 

ΔΛΑΥΙΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΝΣΛΙΑ m3/h 223 170,80 

ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΝΣΛΙΑ m3/h 223 170,80 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 
m3/h 223 170,80 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟ ΑΓΩΓΟ 

ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ  ΓΙΓΤΜΟ  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ m  3.000,00 

ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ   HDPE 10 atm 

ΟΝ. ΓΙΑΜΔΣΡΟ mm 280 

Δ. ΓΙΑΜΔΣΡΟ mm 246,80 

ΜΔΓΙΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ  m/s 1,29 

To ανηλιοζηάζιο Α3 θα καλύπηει εξαπσήρ ηιρ ζςνθήκερ 40εηίαρ (διαγπαμμιζμένα πεδία). Η 

πύθμιζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος ζηιρ μειωμένερ ειζεπσόμενερ παποσέρ ηων απσικών ζςνθηκών, θα 

επιηςγσάνεηαι μέζω ηων inverters. 
 

Ξίνακας 1: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηερληθώλ & ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αληι/ζίνπ Α3  
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Σν αληιηνζηάζην αθαζάξησλ Α3 ζα είλαη βηνκεραληθνύ ηύπνπ, θαη ν ππόγεηνο ζάιακνο κε ηηο 

αληιίεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη πξνζπλαξκνινγεκέλνο από ηνλ πξνκεζεπηηθό νίθν, ελώ ζε 

απηό ζα πξνβιέπνληαη αληιίεο αθαζάξησλ εγθαηεζηεκέλεο ελ μεξώ. ηo αληιηνζηάζην 

πηνζεηείηαη ζύζηεκα δηαρείξηζεο θεξηώλ ην νπνίν δελ ζα απαηηεί ηελ απνκάθξπλζε απηώλ από 

ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο, αιιά ζα επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε ζέζε απόδνζεο ηνπ 

θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Σν αληιηνζηάζην ζα έρεη νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηεο ηάμεσο ησλ 2,2 – 3,0m (αλάινγα κε ηνλ 

επηιεγόκελν πξνκεζεπηή) θαη βάζνο πεξίπνπ 5,0m. Θα είλαη βηνκεραληθνύ ηύπνπ, 

πξνζπλαξκνινγεκέλν  από ηνλ πξνκεζεπηηθό νίθν, ελώ ζε απηό ζα πξνβιέπνληαη αληιίεο 

αθαζάξησλ εγθαηεζηεκέλεο ελ μεξώ. Σν πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην ζα απνηειείηαη 

από ππόγεην ζάιακν θαηαζθεπαζκέλν από πιηθά αλαζεηηθά ζηε δηάβξσζε (π.ρ. HDPE, GRP) ην 

δε πιηθό θαηαζθεπήο θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ ζαιάκνπ ζα έρεη ζηαηηθώο θέξνπζα ηθαλόηεηα.  

Σν αληιηνζηάζην ζα είλαη απνιύησο θιεηζηό θαη ζηεγαλό. 

ην αληιηνζηάζην ζα πεξηιακβάλεηαη εθηόο άιισλ θαη ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θεξηώλ, σο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Θα απνηειείηαη από ην εμσηεξηθό θπιηλδξηθό 

πεξίβιεκα, κέζα ζην νπνίν ζα ππάξρεη ν ζηεγαλόο θαη δηαρσξηζκέλνο ζάιακνο άθημεο θαη 

ζπιινγήο ησλ ιπκάησλ, ζηνλ νπνίν απηό  ζα θαηαιήγεη ν αγσγόο πξνζαγσγήο ησλ ιπκάησλ. 

Ο αγσγόο απηόο ζα απνκνλώλεηαη κε ζπξόθξαγκα ή ζπξηαξσηή δηθιείδα, αληίζηνηρεο 

δηακέηξνπ κε ην αγσγό πξνζαγσγήο. 

Έμσ από ηνλ πγξό ζάιακν ζπιινγήο ζα βξίζθεηαη ν εηδηθά δηακνξθσκέλνο μεξόο ρώξνο 

εγθαηάζηαζεο ησλ αληιηώλ, ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη έλα ή δύν επίπεδα.  

ην επίπεδν ηνπ ππζκέλα ζα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο νη αληιίεο αθαζάξησλ, νη νπνίεο ζα 

είλαη θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελ μεξώ. Οη εγθαηεζηεκέλεο αληιίεο ζα είλαη 

δύν εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζε εθεδξεία, ελώ ζα εμαζθαιίδεηαη απηόκαηε ελαιιαγή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ νκνηόκνξθε θζνξά ηνπο.  

Σν αληιηνζηάζην ζα θέξεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θεξηώλ ζηεξεώλ ην νπνίν δελ ζα απαηηεί 

ηελ απνκάθξπλζε απηώλ από ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο, αιιά ζα επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ηνπο 

ζηε ζέζε απόδνζεο ηνπ θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Δλαιιαθηηθά θαη 

αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ, ην 

ζύζηεκα απηό κπνξεί λα απνηειείηαη : 

- Δίηε από εηδηθά θιεηζηά δνρεία πξνζπγθξάηεζεο ησλ θεξηώλ, ηα νπνία ζα 

κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ζηε ζέζε απόδνζεο.  

- Δίηε από απηόκαην αιεζηή ησλ θεξηώλ εγθαηεζηεκέλν εληόο ηνπ πγξνύ ζαιάκνπ ή 

ζε αλεμάξηεην θξεάηην εμσηεξηθά ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Ο αιεζηήο ζα εμαζθαιίδεη 

πςειή απόδνζε ηεκαρηζκνύ, θνληνξηνπνίεζεο θαη άιεζεο ησλ ζηεξεώλ θεξηώλ, ηα 
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νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζηε ζέζε 

απόδνζεο ηνπ θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ. 

Ζ ζηέςε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ ζα βξίζθεηαη ζην επηπέδνπ ηνπ εδάθνπο. 

Σν θξεάηην ζα είλαη θιεηζηό θαη ζα θέξεη θαηάιιειε νξνθή κε δηακνξθσκέλν άλνηγκα ή 

αλνίγκαηα εηζόδνπ θαη πξόζβαζεο ζηνλ εμνπιηζκό. ηα αλνίγκαηα ζα πξνβιεθζνύλ κεηαιιηθά 

πδαηνζηεγαλά θαιύκκαηα, ηα νπνία ζα θέξνπλ θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην αληιηνζηάζην ρσξνζεηείηαη θάησ από δξόκν, ηα σο άλσ κεηαιιηθά 

θαιύκκαηα ζα είλαη είηε ρπηνζηδεξά είηε από αλνμείδσην ράιπβα (πνηόηεηαο ηνπιάρηζηνλ AISI 

304) βαξέσο ηύπνπ (θαηεγνξίαο D400), κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πδαηνζηεγαλόηεηαο θαη 

ζρεηηθή εγγύεζε από ηνλ πξνκεζεπηηθό νίθν.  

Ζ πξόζβαζε θαη θαηάβαζε ζην αληιηνζηάζην ζα γίλεηαη κέζσ κηαο ή πεξηζζόηεξσλ θιηκάθσλ, 

νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ. Οη θιίκαθεο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε, ήηνη, είηε από ζπλζεηηθά πιηθά, είηε από 

αλνμείδσην ράιπβα πνηόηεηαο ηνπιάρηζηνλ AISI 304, είηε από αινπκίλην. 

Δπί ηνπ αγσγνύ αλαξξόθεζεο θάζε αληιίαο ζα πξνβιεθζεί δηθιείδα απνκόλσζεο ηύπνπ 

ζύξηε ή καραηξσηή. Δπί ηνπ αγσγνύ θαηάζιηςεο ζα πξνβιεθζνύλ ελ ζεηξά βαιβίδα 

αληεπηζηξνθήο ηύπνπ κπίιηαο θαη δηθιείδα απνκόλσζεο ηύπνπ ζύξηε ή καραηξσηή. Οη δύν 

αλεμάξηεηνη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ζα ζπλδένληαη ζε ζπιιέθηε απ΄όπνπ ζα εθθηλεί ν θεληξηθόο 

θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Αλάληε ηνπ θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ θαη 

εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ππάξρεη καραηξσηή δηθιείδα απνκόλσζεο. Σν ζύλνιν ησλ 

εζσηεξηθώλ αγσγώλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα 

AISI 316L ή από HDPE ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο 10atm. 

Δμσηεξηθά ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ππάξρεη ην ππόγεην θξεάηην ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

κεηξεηώλ παξνρήο, επί ηνπ νπνίνπ ν θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ζα ρσξίδεηαη ζηνπο δύν θιάδνπο 

ηνπ δίδπκνπ θεληξηθνύ αγσγνύ κεηαθνξάο, νλνκαζηηθήο δηαηνκήο Φ280 από HDPE 10atm. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε. Θάζε αληιία ζα είλαη 

εμνπιηζκέλε κε ξπζκηζηή ζπρλόηεηαο (inverter), ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή εθθίλεζε & 

ζηάζε ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο αιιά θαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο παξνρήο ηνπ. Γηα 

ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

αλαινγηθνύ πηεδνζηαηηθνύ ζηαζκήκεηξνπ θαζώο θαη δηαθνπηώλ ζηάζκεο (σο εθεδξεία ηνπ 

θπξίνπ νξγάλνπ) επί ηνπ πγξνύ ζαιάκνπ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ ζα ελαιιάζζεηαη 

απηόκαηα γηα ηελ νκνηόκνξθε θζνξά ηνπο.  

Σέινο, ζην αληιηνζηάζην ζα πξνβιεθζνύλ : 

- ύζηεκα απόζκεζεο. 
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- Σνπηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο ηύπνπ pillar κε πξόβιεςε γηα ζύλδεζε κε ηξνρήιαην 

Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο. 

- Σν ηξνρήιαην Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύδνο δπλακηθόηεηαο 50 kVA 

- ύζηεκα απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ, κε πξόβιεςε γηα απνκαθξπζκέλν ηειερεηξηζκό 

θαη ηειεέιεγρν (κέζσ radiomodems) από ην δηνηθεηηθό θηίξην ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ 

Βόινπ. 

 

44..    ΡΡΔΔΣΣΛΛΗΗΘΘΑΑ  &&  ΘΘΑΑΡΡΑΑΠΠΘΘΔΔΑΑΠΠΡΡΗΗΘΘΑΑ  ΘΘΔΔΚΚΑΑΡΡΑΑ  

4.1. λικό καηαζκεσής αγωγών 

Γηα ην θαηαζιηπηηθνύο αγσγνύο πξνβιέπεηαη σο πιηθό ζσιήλα ην HDPE ΡΔ100 (ΤΓΡ 12.14.i) 

νλνκαζηηθήο πίεζεο 10atm.  

4.2. Δγκιβωηιζμός σπόγειων ζωλήνων 

Οη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη θαη ζα εγθηβσηίδνληαη κε άκκν, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο 

ηεο κειέηεο θαη ηηο νηθείεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο δηέιεπζεο αγσγώλ 

θάησ από ξέκαηα πξνβιέπεηαη εγθηβσηηζκόο ζε ζθπξόδεκα. 

4.3. Δπίτωζη ορσγμάηων αγωγών 

Κεηά ηνλ εγθηβσηηζκό ηνπ αγσγνύ κε άκκν (ή κε ζθπξόδεκα όπνπ πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε), 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίρσζε ηνπ αγσγνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ε απνθαηάζηαζε ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. Ζ επαλεπίρσζε ησλ νξπγκάησλ ησλ αγσγώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ  (ΤΓΡ 5.05.ί) . 

4.4. Φρεάηια καηαθλιπηικών αγωγών 

ηα ρακειόηεξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ηνπ δίδπκνπ θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ Α3, ζα πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή δηαηάμεσλ εθθέλσζεο ζε επηζθέςηκα θξεάηηα. 

Ζ εθθέλσζε ηνπ δηθηύνπ ζα γίλεηαη ειεγρόκελα κέζσ εύθακπηνπ ζσιήλα ζπλδεδεκέλνπ ζηελ 

δηθιείδα εθθέλσζεο απ΄ επζείαο ζε βπηηνθόξν όρεκα, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πιήξεο 

εθθέλσζε δελ είλαη εθηθηή κε ηνλ ηξόπν απηό (π.ρ. ιόγσ κεγάινπ βάζνπο ηνπ θξεαηίνπ), ε 

εθθέλσζε ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα θνξεηήο αληιίαο. Γηα ην ζθνπό απηό ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ ζα ππάξρεη θαηάιιειε δηακόξθσζε-θξεάηην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θνξεηήο 

αληιίαο. 

ηα πςειά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ηνπ δίδπκνπ θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ Α3, ζα πξνβιεθζεί ε εγθαηάζηαζε ζπζθεπώλ εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα 

(αεξεμαγσγνί δηπιήο ελέξγεηαο), εληόο επηζθέςηκσλ θξεαηίσλ. Οη αεξεμαγσγνί ζα είλαη 

θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε αλεπεμέξγαζηα ιύκαηα θαη ζα έρνπλ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN 

100. ε πεξίπησζε ππεξπίεζεο ζα αλνίγεη ν αεξεμαγσγόο, επηηξέπνληαο ηελ έμνδν ηνπ 
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εγθισβηζκέλνπ ζην δίθηπν αέξα. ε πεξίπησζε ππνπίεζεο, ν αεξεμαγσγόο ζα ιεηηνπξγεί 

θαηάιιεια επηηξέπνληαο ηελ είζνδν αέξα ζην δίθηπν.  

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ κεηξεηώλ παξνρήο ηνπ δίδπκνπ θεληξηθνύ 

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα πξνβιεθζεί επίζεο εηδηθό θξεάηην ην νπνίν 

ρσξνζεηείηαη πιεζίνλ ηνπ ππόγεηνπ ζαιάκνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

Tα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ζα είλαη κεηαβιεηνύ βάζνπο θαη 

επηζθέςηκα. 
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Α. ΙΔΣΩΛΗΩΛ ΘΑΗ Θ. ΙΔΣΩΛΗΩΛ, ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΔΔΙ ΡΖΠ ΓΔΑΚΒ 

ΡΡΔΔΣΣΖΖ  ΓΓΖΖΚΚΝΝΞΞΟΟΑΑΡΡΖΖΠΠΖΖΠΠ  

 

   ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ζει. 10 

 

55..    ΞΞΟΟΝΝΫΫΞΞΝΝΙΙΝΝΓΓΗΗΠΠΚΚΝΝΠΠ  ΓΓΖΖΚΚΝΝΞΞΟΟΑΑΡΡΖΖΠΠΖΖΠΠ  

Ο ζπγθεληξσηηθόο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) ΥΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΓΑ Α' : ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, 

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΤΓΑΣΩΝ, 

ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ, Κ.ΛΠ. 

341.825,98 

ΟΜΑΓΑ Β' : ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΗΝΩΔΙ – ΓΙΚΣΤΑ, 

ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ Κ.ΛΠ. 

301.933,66 

ΟΜΑΓΑ Γ' : ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ 268.792,45 

ΣΥΝΟΛΑ  912.552,09 

ΓΔ & ΟΔ  18% 164.259,38 

ΣΥΝΟΛΟ 1 1.076.811,47 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ  15% 161.521,72 

ΣΥΝΟΛΟ 2 1.238.333,18 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ 
 

12.000,00 

ΤΝΟΛΟ 3 1.250.333,18 

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ   9.666,82 

ΣΥΝΟΛΟ 4 1.260.000,00 
 

Ξίνακας 2 : Πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο έξγνπ 
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