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1.Περιγραφή του έργου 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην διευθέτηση πλημμυρικών ροών βορείων προαστίων 

οικισμού Χρυσούπολης με την κατασκευή τμήματος δικτύου ομβρίων, δεξαμενών και 

αντλιοστασίου καθώς και καταθλιπτικού αγωγού ώστε να αποσυμφορηθεί υδραυλικά 

το υφιστάμενο δίκτυο και να αντιμετωπισθούν με τον κατά το δυνατόν 

αποτελεσματικότερο τρόπο τα πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό. 

2.Γενικές Πληροφορίες 

Η Χρυσούπολη είναι κωμόπολη στο κέντρο της πεδιάδας του Νέστου, περίπου 4 

χιλιόμετρα από την εθνική οδό Καβάλας-Ξάνθης, 26 χιλιόμετρα από την Καβάλα, 29 

χιλιόμετρα από την Ξάνθη, 8 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος και 

14 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Κεραμωτής. Στο παρελθόν, η Χρυσούπολη 

διοικητικά ήταν η πρωτεύουσα της επαρχίας Νέστου του νομού Καβάλας. Ο Δήμος 

Χρυσούπολης, ο οποίος περιλάμβανε 13 δημοτικά διαμερίσματα, με έδρα του δήμου 

την Χρυσούπολη, μαζί με τους δήμους Ορεινού και Κεραμωτής αποτελούσαν τους 

δήμους της επαρχίας. Σήμερα η Χρυσούπολη αποτελεί έδρα του δήμου Νέστου. 

 

Εικόνα 1 - Χάρτης 

3.Εντοπισμός προβλήματος 

Στον οικισμό της Χρυσούπολης κατά τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων 

παρατηρείται πλημμυρικό φαινόμενο στα καταστρώματα των οδών του κέντρου της. 

Αυτό οφείλεται στις μικρές κλίσεις των οδών και τη μορφολογία του εδάφους που 

δημιουργούν αρκετά χαμηλά σημεία στον οικισμό, καθώς και στο μη αποδοτικό 

υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2, η Χρυσούπολη χωρίζεται σε 3 ζώνες οι οποίες 

καθεμία ξεχωριστά αποχετεύονται στις τάφρους περιμετρικά του οικισμού. 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82_%C2%AB%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82%C2%BB
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%89%CF%84%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
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Εικόνα 2 - Ζώνες Οικισμού 

Με την παρούσα αντιμετωπίζεται το πλημμυρικό φαινόμενο της ζώνης 2. Η ζώνη 2 

έχει έκταση 0.275 km2. Η παροχή της υπόψη ζώνης υπολογίστηκε με την ορθολογική 

μέθοδο στα 4.56 m3/sec με χρόνο συρροής tc=0.32h για περίοδο επαναφοράς Τ=50 

έτη. 

Το κύριο δίκτυο αποχέτευσης της ζώνης 2 διέρχεται κάτω από την οδό Μαριού 

(σύμφωνα με πληροφορίες που ανακτήθηκαν από την ΔΕΥΑ Νέστου), στο οποίο 

καταλήγει το μεγαλύτερο τμήμα της. Παραλαμβάνει όμβρια από τις γύρω οδούς και 

καταλήγει στη διασταύρωση με την οδό Περάμου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε 

ενδείξεις για το μέγεθος και το σχήμα του συλλεκτήριου αγωγού που αποχετεύει τα 

όμβρια. 

4.Επιλογή Λύσης 

Λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στο πεδίο, καθώς έχουν γίνει μεταγενέστερες 

εργασίες στις κεντρικές οδούς με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κατασκευή νέου 

Δυτική 

Τάφρος 

Βόρεια 

Τάφρος 
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αποχετευτικού δικτύου σε αρκετά σημεία, προτείνεται μία νέα φιλοσοφία σχεδιασμού 

της αποχέτευσης με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα :  

Η περιοχή της Ζώνης 2 στην παρούσα φάση αποχετεύεται με χρήση υπόγειου 

αγωγού που οδεύει υπογείως κάτω από την οδό Μαριού, συνεχίζει κάτω από την 

οδό Εγνατίας μέχρι τον αποδέκτη της περιοχής που είναι η αποστραγγιστική τάφρος 

νοτιοδυτικά του οικισμού. 

Αποφασίστηκε ο διαχωρισμός σε ζώνες ούτως ώστε η ζώνη 2 να αποστραγγίζεται 

στην Βόρεια τάφρο του οικισμού. 

Με τα ανωτέρω δεδομένα, η πρόταση που μελετήθηκε περιλαμβάνει έναν 

συνδυασμό ενεργειών. 

1) Κατασκευή νέου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων της Ζώνης 2, ο οποίος θα 

συλλέγει τα όμβρια που καταλήγουν στη διασταύρωση των οδών Μαριού και 

Περάμου και θα τα μεταφέρει σε δεξαμενές εντός του προαύλιου χώρου του 

Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης. 

2) Κατασκευή αντλιοστασίου το οποίο θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια 

πλημμυρικών φαινομένων ώστε να μειώνει την επίδραση αυτών σε 

συνδυασμό με την κατασκευή δεξαμενών (buffer) για την ενίσχυση της 

αποδοτικότητας τους.  

Είναι γνωστό ότι πλημμυρικά γεγονότα δεν ειναι δυνατό να αντιμετωπισθούν 

με την άντληση της παροχής αιχμής και προς τούτο επιλέχθηκε η κατασκεύη 

του ανωτέτου συστήματος (αντλιοστάσιο και δεξαμενών buffer) για την 

μείωση των φαινομένων αιχμής και για την μείωση του χρόνου όχληςη λόγω 

των πλημμυρικών φαινομένων. 

3) Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών εντός της ζώνης 2, αλλάζοντας τη φορά 

τους, ούτως ώστε να αποφευχθούν τοπικές συγκεντρώσεις ομβρίων  που 

προκαλούν πλημμύρες στο δίκτυο. 

4) Καθαρισμός της αρδευτικής τάφρου και σύνταξη προγράμματος συντήρησης 

της υπόψη τάφρου σε ετήσια βάση. 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η μελέτη των ενεργειών 1, 2 και 3. 

Από τις δεξαμενές με αντλίες μεγάλων παροχών τα όμβρια θα οδεύουν προς τον 

αποδέκτη (Δυτική Τάφρος), μέσω δύο καταθλιπτικών αγωγών διαμέτρου D450mm. 

5.Υδραυλικά στοιχεία 

5.1 Αγωγός D800mm 

Για την όδευση από τη διασταύρωση των οδών Μαριού, Τζιβελεκίδου και Περάμου 

μέχρι τη δεξαμενή επιλέχθηκε τσιμεντοσωλήνας αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 διαμέτρου D800mm, ο οποίος θα παραλάβει τα όμβρια μιας 

περιοχής περί τα 150 στρέμματα τα οποία αντιστοιχούν σε μια παροχή της τάξεως 

των 1,50 m3/s Ο τσιμεντοσωλήνας είναι άοπλος, εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα 

πάχους 0,30m από όλες τις πλευρές τους. Η σύνδεση του τσιμεντοσωλήνα με το 
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δίκτυο γίνετε με τυπικό φρεάτιο Φ120 σε θέση που θα καθοριστεί από τη ΔΕΥΑ 

Νέστου με βάση το σημείο που εντοπίζεται εντονότερα το πλημμυρικό φαινόμενο. 

 

Εικόνα 3 - Θέση έναρξης D800mm Χ.Θ.0+000 (google earth) 

Ο αγωγός διανύει μία απόσταση περί τα 12.5 μέτρα και καταλήγει στην πρώτη 

δεξαμενή εντός του προαύλιου χώρου του σχολείου. 

Φρεάτιο σύνδεσης 

νέου αγωγού με 

υφιστάμενο 



Τεχνική Περιγραφή  7 

 

Εικόνα 4 - Θέση Συστήματος δεξαμενών & αντλιοστασίου 

Η διατομή που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί είναι σύμφωνα με την παρακάτω 

λεπτομέρεια. 

Δεξαμένες 

Αντλιοστάσιο 

D800 



Τεχνική Περιγραφή  8 

 

Εικόνα 5 - Τυπική διατομή D800mm 

5.2 Σύστημα Δεξαμενών 

Επιλέχθηκε η κατασκευή δύο υπόγειων δεξαμενών διαστάσεων 11.70m * 6.70m * 

3.00m η καθεμία και ωφέλιμου όγκου 198m3. Συνεπώς συνολικά είναι εφικτό να 

λειτουργήσει το σύστημα των δύο δεξαμενών ως buffer 400m3 (μικρός όγκος για 

πλημμυρική ροή. 

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται σε κοινόχρηστη έκταση στο κέντρο του οικισμού. Το 

υλικό κατασκευής τους είναι σκυρόδεμα C20/25 και χρησιμοποιείται οπλισμός από 

χάλυβα Β500C. Για την έδραση των δεξαμενών χρησιμοποιείται σκυρόδεμα 

καθαριότητας C12/15. Εξωτερικά τοποθετείται ασφαλτική επάλειψη τύπου LANCOL 

και εσωτερικά ειδικό στεγανωτικό τσιμεντοειδούς κονιάματος δύο στρώσεων πάχους 

3mm 

Οι δεξαμενές είναι κλειστές στην οροφή και φέρουν ανθρωποθυρίδες για 

επισκεψιμότητα με σκοπό την απομάκρυνση φερτών. 

Επιλέγεται η λύση των 2 δεξαμενών σε σειρά, ούτως ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή 

κατασκευή τους που καθιστά το έργο αποδοτικό σε συντομότερο χρονικό διάστημα. 

Τονίζεται ότι με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Νέστου μειώνει την ανάγκη εξεύρεσης 

πόρων μεγάλης εκτάσεως και να κατανείμει τις απαιτήσεις αυτές σε μεγαλύτερο 

βάθος χρόνου. 
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Μεταξύ τους οι δεξαμενές συνδέονται με 4 οπές στον πυθμένα τους, διαμέτρου 

Ø200mm. Κατά τη σταδιακή κατασκευή τους οι οπές αυτές θα παραμένουν κλειστές 

με τάπα. 

Η πρώτη δεξαμενή η οποία τροφοδοτεί άμεσα και το αντλιοστάσιο έχει κλίση στον 

πυθμένα της με σκοπό να αδειάζει με ένα πρόγραμμα ετήσιας συντήρησης. Τα 

εναπομείναντα όμβρια μέσω αγωγού Ø200 θα οδηγούνται στο υπάρχουν 

αποχετευτικό δίκτυο της οδού Εγνατίας. 

Οι δεξαμενές προτείνεται να διατηρούνται γεμάτες κατά την θερινή περίοδο και τα 

ενυπάρχοντα όμβρια να χρησιμοποιούνται από τον Δήμο Νέστου κατά την θερινή 

περίοδο για την άρδευση κοινόχρηστων χώρων. Η μεταφορά των ομβρίων γίνεται με 

υδροφόρες του Δήμου ενώ η διαχείριση για την διατήρη της στάθμης μπορεί να γίνει 

είτε χειροκίνητα είτε ηλεκτρονικά. 

5.3 Αντλιοστάσιο 

Το αντλιοστάσιο χωροθετείται στην κοινόχρηστη δημοτική έκταση μαζί με τις 

δεξαμενές, σε συνέχεια αυτών. Είναι επίσης υπόγεια και αποτελείται από έναν 

θάλαμο. 

Τα όμβρια θα διέρχονται μέσω κατάλληλης οπής με αγωγό από την δεξαμενή Νο1 

προς τις αντλίες. 

Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν τέσσερις (4) αντλίες, παροχής 400,0 m3/h σε 

μανομετρικό 25,0 m, οι οποίες θα λειτουργούν σε ζεύγη.  

Η λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται τοπικά. Η εκκίνηση και η στάση τους θα 

γίνεται αυτόματα μέσω σημάτων του μετρητή στάθμης που θα εγκατασταθεί στη 

δεξαμενή, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα και χειροκίνητης εκκίνησης - στάσης. 

Επίσης, θα υπάρχει σύστημα κυκλικής εναλλαγής της λειτουργίας των αντλιών για 

ομοιόμορφη φθορά τους. 

Ο καταθλιπτικός αγωγός κάθε αντλίας πριν τη συμβολή του με τον κοινό 

καταθλιπτικό αγωγό φέρει εξάρμωση, δικλείδα απομόνωσης και δικλείδα 

αντεπιστροφής.  

Για την εξασφάλιση της επισκεψιμότητας στο αντλιοστάσιο, θα κατασκευαστεί 

κατάλληλη κλίμακα πρόσβασης. Επίσης θα κατασκευαστούν κατάλληλα καπάκια και 

θυρίδες πάνω από τις αντλίες για την τοποθέτηση τους ή για την αφαίρεση τους σε 

περίπτωση που θα απαιτηθεί. Οι αντλίες για την εύκολη απομάκρυνση τους θα 

φέρουν αλυσίδες ανέλκυσης και καθέλκυσης και οδηγό κύλισης που επιτρέπει την 

αυτόματη εμπλοκή τους στην βάση. 

Τα όμβρια μέσω καταθλιπτικών αγωγών (2 στον αριθμό) Ø450 HDPE 16atm - δύο 

αντλίες τροφοδοτούν έναν αγωγό - οδηγούνται προς τον αποδέκτη. Το αντλιοστάσιο 

εδράζεται στο +14.61 m ενώ η στέψη του βρίσκεται στο υψόμετρο +18.01 μερικά 

εκατοστά υψηλότερα από το διαμορφωμένο έδαφος. Το διαμορφωμένο έδαφος 

περιμετρικά του αντλιοστασίου βρίσκεται στο +17.61. 
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Το αντλιοστάσιο θα είναι κλειστό στην οροφή του και θα φέρει ανθρωποθυρίδες για 

την εύκολη απομάκρυνση του εξοπλισμού του. Στο σύνολό του το αντλιοστάσιο θα 

είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι επιφάνειες του υγρού 

θαλάμου του θα είναι μονωμένες με ισχυρή τσιμεντοκονία. Οι εξωτερικές και υπόγειες 

επιφάνειες του αντλιοστασίου θα είναι μονωμένες με διπλή ασφαλτική επάλειψη. 

Οι αγωγοί εντός των υγρών θα είναι μεταλλικοί ανοξείδωτοι. 

Ο Η-Μ εξοπλισμός θα βρίσκεται εντός του αντλιοστασίου, σε ειδικά διαμορφωμένη 

εξέδρα σε ψηλότερη στάθμη από τον πυθμένα του. Έτσι θα αποφευχθεί 

οποιοσδήποτε κίνδυνος σε περίπτωση πλημμύρας του αντλιοστασίου.  

Σε ειδικά διαμορφωμένο φρεάτιο εντός του αντλιοστασίου, διαστάσεων 0.50*0.50m 

θα τοποθετηθούν μικρές αντλίες οι οποίες προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τον 

καθαρισμό του αντλιοστασίου από πιθανή εισροή υδάτων. 

5.4 Διπλός Αγωγός D450mm 

Ως υλικό των αγωγών επιλέχθηκε το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
σειράς PE 100, (μέχρι πρότινος «3ης γενιάς»), διατομής DN450mm και ονομαστικής 
αντοχής 16atm.  

Τα πλεονεκτήματα του πολυαιθυλενίου είναι τα εξής: 

Ο μικρός συντελεστής τριβής (k=0,05mm) εξασφαλίζει τις ελάχιστες δυνατές 

ενεργειακές απώλειες, και μειώνει το φαινόμενο των αποθέσεων φερτών στα 

τοιχώματα. 

Η εξαιρετική αντοχή του στις θερμοκρασιακές μεταβολές 

Η ευκαμψία του που συνεπάγεται ευχέρεια στην τοποθέτηση και μείωση του αριθμού 

ειδικών τεμαχίων, 

Η εξαιρετική αντοχή του σε εξωτερικά φορτία 

Η άριστη συμπεριφορά του σε φαινόμενα υδραυλικού πλήγματος. 

Η σύνδεση μεταξύ των σωλήνων του αγωγού από πολυαιθυλένιο θα γίνεται με 

θερμική συγκόλληση.  

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί οδηγούνται στη βόρεια περιμετρική τάφρο όπου και 

εναποθέτουν τα όμβρια. 

Η χάραξη των αγωγών Ø450 ακολουθεί πορεία παράλληλα με το πεζοδρόμιο, σε 

βάθος περί τα 2m κάτω από το κατάστρωμα της οδού. Επιλέχθηκε το βάθος των 2m 

ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διασταύρωση του νέου δικτύου με το 

υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης της οδού. 
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5.4.1 Αγκύρωση αγωγού 

Στα σημεία όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης οριζοντιογραφικά ή μηκοτομικά ή 
αλλαγή της διατομής του αγωγού (γωνίες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ), αυτός 
πρέπει απαραίτητα να αγκυρωθεί (αντιστηριχτεί) κατάλληλα, ώστε να αποτραπεί η 
μετατόπιση του αγωγού με κίνδυνο αποσύνδεσής του. Εκτός από τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, σώματα αγκύρωσης θα τοποθετηθούν και στις απότομες κλίσεις του 
αγωγού άνω των 15% αφ’ ενός μεν για να αποφευχθούν ολισθήσεις των σωλήνων 
αφ’ ετέρου δε να αποφευχθεί διάβρωση των επιχωμάτων του σκάμματος του αγωγού 
από τα όμβρια ύδατα, τα οποία βρίσκουν εύκολα διαδρομή στα νεοεπιχωθέντα 
τμήματα και γυμνώνουν τους αγωγούς. Η αντιστήριξη πρέπει να γίνει με σκυρόδεμα 
C20/25, σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα. 

Η απαιτούμενη επιφάνεια αντιστήριξης ενός αγωγού είναι ανάλογη της διατομής 
αυτού και αντιστρόφως ανάλογη της επιτρεπόμενης φόρτισης του εδάφους. 
Μεγαλύτερη αντιστήριξη απαιτούν οι γωνίες (καμπύλες) 90° και ακολουθούν τα 
πώματα και τα ταυ, οι συστολές, οι καμπύλες 45°, 30° κλπ.  

Οι παραδοχές που ελήφθησαν για τον υπολογισμό των αγκυρώσεων είναι οι εξής: 

 Λαμβάνεται φόρτιση εδάφους σ =2,5 kp/cm2 με την θεώρηση ότι το έδαφος όπου 
εδράζεται η αγκύρωση έχει υποστεί εξυγίανση με θραυστό υλικό. 

 μέγιστη πίεση δοκιμής δικτύου λαμβάνεται ίση με 150% της ονομαστικής πίεσης. 

Οι απαιτούμενες επιφάνειες αγκύρωσης υπολογίζονται ως εξής: 

 

α) Εξασφάλιση στο άκρο της σωλήνωσης 

P

 

pFP a   (kp) 

4

2D
Fa





 (cm2) 

όπου: 

D: εξωτερική διάμετρος σωλήνα σε cm 

Fa: Εμβαδόν της εξωτερικής διατομής του σωλήνα σε cm2 

p: πίεση δοκιμής στο σκάμμα σε kp/cm2 
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β) Εξασφάλιση στις διακλαδώσεις 

P

 

 

pFP za  , (kp) 

όπου 

Fa,z: εξωτερική διατομή του διακλαδιζόμενου σωλήνα σε cm2 

 

γ) Εξασφάλιση στις καμπύλες 

R

φ

P

P

 

2
sin2


 PR  (kp) 

όπου φ: γωνία εκτροπής 

pFP a   (kp) 

Για να μεταβιβαστούν οι δυνάμεις στο έδαφος, πρέπει να δημιουργηθεί μια 
κατάλληλη επιφάνεια φορτίσεως του εδάφους. Το εμβαδόν Α της επιφάνειας αυτής 
είναι: 



P
A  (cm2) 

Η διαστασιολόγηση του σώματος αγκύρωσης στις καμπύλες γίνεται ως εξής: 
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bad

R
b



707,0

 (cm) 

h

β) Κάτοψη

α) Τομή

φ
B

H

b

h

h

h

h

0.707da

 

Θεωρείται μια τιμή για το σb (συνήθως σb = 20 kp/cm2). Υπολογίζεται η τιμή του b, 
και στην συνέχεια ολοκληρώνεται η λύση λαμβάνοντας την θετική ρίζα για το h από 
την εξίσωση:  

HBdhbhA a  )707,02()2(
 

η εξίσωση παίρνει την μορφή 

0707,0)2414,1(4 2  ADbhbDh  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά οι απαιτούμενες επιφάνειες 
πλευρικής αντιστήριξης για επιτρεπόμενη φόρτιση εδάφους 2,50 Kp/cm2 και μέγιστη 
πίεση δοκιμής δικτύου 24 atm. 
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Πίνακας 1: Απαιτούμενες επιφάνειες πλευρικής αντιστήριξης αγωγών 
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D         φ           Fa     p      P         R          σ A            B H A        B H Β Η 

(mm) (°)  (cm2) (kp/cm2)  (kp) (kp) (kp/cm2) (cm2) (cm) (cm) (cm2) (cm) (cm) (cm) (cm) 

450 15 1590.43 24.00 38170.35 9964.46 2.50 

15268 125 125 

3986 58 74 60 80 

450 30 1590.43 24.00 38170.35 19758.43 2.50 7903 91 92 100 100 

450 45 1590.43 24.00 38170.35 29214.32 2.50 11686 118 104 120 110 

450 60 1590.43 24.00 38170.35 38170.35 2.50 15268 142 114 145 115 

450 90 1590.43 24.00 38170.35 53981.03 2.50 21592 179 126 180 145 

 

5.4.2 Ορύγματα τοποθέτησης αγωγού 

Η βάση του αγωγού θα βρίσκεται σε βάθος 1,35m από την επιφάνεια του εδάφους. 
Το βάθος αυτό είναι επαρκές για μία αποδεκτή παραμόρφωση του σωλήνα σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Το πλάτος του ορύγματος για θα είναι ίσο 
με 1,05m, σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-
01:2009). Τα ορύγματα θα κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή και εν γένει θα 
απαιτηθούν αντιστηρίξεις πρανών ενώ δεν αναμένεται να απαιτηθούν αντλήσεις 
νερών. 

Οι εκσκαφές θα γίνουν με χρήση μηχανικών μέσων. Στον πυθμένα του ορύγματος θα 
διαστρωθεί αρχικά άμμος πάχους 15 cm για τις διατομές αγωγών. Στη συνέχεια ο 
αγωγός θα εγκιβωτιστείς μέχρι το εξωράχιό του με άμμο. Το πάχος της επικάλυψης 
με άμμο θα είναι 30cm από το εξωράχιο του αγωγού. Η επίχωση του ορύγματος 
γίνεται με κατάλληλα συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης μέχρι την στάθμη χωματουργικού, δηλαδή έως 30cm κάτω από την 
τελική επιφάνεια διαμόρφωσης. Σε περίπτωση εγκάρσιας διέλευσης οδών πάνω από 
τον αγωγ, ο αγωγός θα εγκιβωτίζεται σε άοπλο σκυρόδεμα C12/15.  
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5.5 Περίφραξη Εγκαταστάσεων 

Για την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεξαμενών και του αντλιοστασίου καθώς 

και για την ασφάλεια των περαστικών πλησίον των έργων, θα κατασκευαστεί 

περίφραξη συνολικού μήκους 40.80 μέτρων. 

Η περίφραξη υλοποιείται από τσιμεντένιους πάσσαλους ύψους 1,80m και δικτυωτό 

συρματόπλεγμα. 

6.Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία αντλιοστασίου 

Επιλέχθηκαν να εγκατασταθούν τέσσερις (4) αντλίες  ακαθάρτων υδάτων βαρέως 

τύπου, παροχής 400,0 m3/h σε μανομετρικό 25,0 m, οι οποίες θα λειτουργούν σε 

ζεύγη. Οι αντλίες θα είναι αντλίες φυγοκεντρικές οριζοντίου άξονα τοποθετημένες σε 

ξηρό θάλαμο, με ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα στεγανό ΙP55, ισχύος 

45 KW (60Hp) 1450 rpm, 400V/50HZ: 

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα αντλιοστάσιο με όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό τους και κατάλληλο σύστημα αυτοματισμού και πιθανής διασύνδεσης με 

τον κεντρικό σταθμό ελέγχου της υπηρεσίας. 

Οι αντλίες κάθε αντλιοστασίου αναρροφούν από κοινό φρεάτιο και καταθλίβουν ανά 

δύο σε κοινούς καταθλιπτικούς αγωγούς Ø400 HDPE 16atm. 

Για τη συγκράτηση στερεών προβλέπεται εσχαρισμός πριν την είσοδο των λυμάτων 

στο φρεάτιο αναρρόφησης. 

Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι αυτόματη, ελεγχόμενη από τη 

στάθμη στο φρεάτιο αναρρόφησης. 

Η τροφοδότηση των αντλιοστασίων με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνει από το δίκτυο 

χαμηλής τάσης της ΔΕΗ (220/380 V - 50 Hz). Προβλέπεται εφεδρική τροφοδότηση 

από τοπικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). 

Προβλέπεται επίσης θεμελιακή γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του 

αντλιοστασίου και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας του ηλεκτρικού Πίνακα. 

Άλλα βοηθητικά συστήματα που προβλέπονται είναι συστήμα αερισμού και 

εξαερισμού, σύστημα ανύψωσης αντλιών και εσχαρόκαδου και σύστημα 

αποχέτευσης του χώρου του αντλιοστασίου. 

6.1 Αρχή Λειτουργίας 

Επιλέγεται σύστημα ρύθμισης της λειτουργίας ανάλογα με τη στάθμη στο φρεάτιο 

αναρρόφησης. 

Στο σύστημα αυτό ρύθμισης η λειτουργία των αντλιών προσαρμόζεται αυτόματα με 

τη στάθμη στο φρεάτιο αναρρόφησης, η οποία αντιστοιχεί στην παροχή εισροής, με 

εκκίνηση ή στάση αναλόγου αριθμού αντλιών. 
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6.2 Αντλητικά συγκροτήματα και σωληνώσεις 

Οι αντλίες που θα χρησιμοποιηθούν για την άντληση των ομβρίων υδάτων είναι των 

αντλίες φυγοκεντρικές οριζοντίου άξονα σε ξηρό θάλαμο. 

Οι αντλίες αναρροφούν από κοινό φρεάτιο. 

Στην κατάθλιψη κάθε αντλίας θα υπάρχει εξάρμωση, δικλείδα και βαλβίδα 

αντεπιστροφής, κατάλληλες για λύματα. Οι σωληνώσεις κατάθλιψης των αντλιών 

καταλήγουν σε συλλεκτήρια σωλήνωση κατάθλιψης, η οποία θα συνδεθεί, με τον 

εξωτερικό καταθλιπτικό αγωγό. 

Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση κάθε αντλητικού συγκροτήματος γίνεται με τη 

βοήθεια μεταφερόμενου ανυψωτικού μηχανισμού (χειροκίνητο βαρουλκοφορείο με 

βραχίονα ανυψωτικής ικανότητας 500 Kgr) μέσω κατάλληλων θυρίδων επάνω από 

κάθε αντλία. 

Ολες οι σωληνώσεις τού αντλιοστασίου (καταθλίψεις αντλιών και συλλεκτήρες) θα 

είναι από ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες για την αποφυγή διαβρώσεων. Τα 

εξαρτήματα θα είναι χυτοσιδηρά και προστατευμένα κατάλληλα έναντι διαβρώσεων. 

6.3 Αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων 

Για την εκλογή του αριθμού και του μεγέθους των αντλητικών συγκροτημάτων του 

αντλιοστασίου λαμβάνουμε υπόψη τα ακόλουθα: 

 Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα είναι αυτόματη. Στην περίπτωση αυτή οι 

αντλίες πρέπει να είναι όλες του ιδίου μεγέθους για να μην απαιτείται ένα 

πολύπλοκο σύστημα αυτοματισμού. Εξάλλου η ομοιομορφία των αντλητικών 

συγκροτημάτων διευκολύνει την εναλλακτικότητα τους, απλοποιεί τη 

συντήρηση και μειώνει τις ανάγκες διαθέσιμων ανταλλακτικών. 

 Η αύξηση του αριθμού των αντλητικών συγκροτημάτων επιτρέπει καλύτερη 

προσαρμογή στις μεταβολές της παροχής. 

 Αντίθετα όμως, το μέγεθος των αντλιών πρέπει να είναι σημαντικό γιατί 

αφενός μειώνεται έτσι το κόστος των εγκαταστάσεων, αφετέρου οι 

μεγαλύτερες αντλίες έχουν καλύτερο βαθμό αποδόσεως. 

 Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων είναι επιθυμητό να είναι μέσα σε εύλογα 

μεγέθη για τροφοδότηση με χαμηλή τάση 400 V, ενώ τα μεγέθη των αντλιών 

να είναι εντός συνήθους σειράς παραγωγής. Στην παρούσα περίπτωση η 

συνολικά απαιτούμενη ισχύς είναι σχετικά μικρή και τα αντλητικά 

συγκροτήματα συνηθισμένα. 

Με βάση τα προηγούμενα και τις παροχές που έχουμε, ο αριθμός των αντλητικών 
συγκροτημάτων του αντλιοστασίου φαίνεται στο τεύχος των υπολογισμών.  

6.4 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Η ισχύς του αντλιοστασίου δεν υπερβαίνει τα 200 KW και επομένως η 

ηλεκτροδότησή του θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης (400/230 V ) της ΔΕΗ. Η 
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παροχή που θα απαιτηθεί θα είναι Νο 7 με παροχικό καλώδιο J1VV-R 3x240 mm2+ 

120mm2 + 1x120mm2. 

Σε θέση που θα υποδειχθεί επακριβώς από τον επισκοπιστή της ΔΕΗ θα 

κατασκευασθεί η βάση για το μετρητή της ΔΕΗ σύμφωνα με τις οδηγίες της. Η βάση 

αυτή θα είναι ένα τοιχίο απó οπλισμένο σκυρóδεμα διαστάσεων 

ΥxMxΠ=2,50x1,40x0,50μ. με θεμελίωση διαστάσεων ΥхMхΠ=0,50х1,40х1,20μ.  και 

θα διαθέτει χαλύβδινο στυλίσκο παροχής ρεύματος που θα προεξέχει 1,50μ πάνω 

απó τα 2,50 μέτρα της κατασκευής απó σκυρóδεμα και τρίγωνο γείωσης στη βάση 

του. 

Η είσοδος της παροχής ρεύματος στον ηλεκτρολογικó πίνακα της εγκατάστασης θα 

γίνει υπογείως απó τον μετρητή μέχρι το αντλιοστάσιο σε σκάμμα 0,80μ βάθους και 

0,30μ πλάτους στο οποίο θα εγκιβωτισθεί η κατάλληλη καλωδίωση σε χαλύβδινο 

αγωγó κατάλληλης διατομής. Στην αρχή και στο πέρας του υπóγειου τμήματος 

κατασκευάζονται φρεάτια 0,40x0,40. Το υπέργειο τμήμα του (14μ) αναρτάται σε 

σκυρóδεμα με κατάλληλα εξαρτήματα και εγκιβωτισμένο σε πλαστικó σωλήνα 

βαρέως τύπου μέχρι την είσοδο στον πίνακα. 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αντλιοστασίου περιλαμβάνει: 

 την ηλεκτροδότηση από το δίκτυο χαμηλής τάσης 400/230 V της ΔΕΗ 

 τον πίνακα του αντλιοστασίου  

 την ηλεκτροδότηση των κινητήρων των αντλιών 

 την ηλεκτροδότηση των βοηθητικών καταναλώσεων 

Οι καλωδιώσεις του αντλιοστασίου γενικά θα κατασκευαστούν με ανθυγρά καλώδια 

τύπου ΝΥΥ.  

Οι κινητήρες των αντλητικών συγκροτημάτων τροφοδοτούνται μέσω αυτόματου 

διακόπτη ομαλής εκκίνησης (soft starter) για τη μείωση των ρευμάτων εκκίνησης. 

Ο πίνακας προβλέπεται να είναι τύπου ιστάμενων πεδίων. Ολόκληρος ο Ηλεκτρικός 

Πίκακας θα τοποθετηθεί για λόγους εξασφάλισης πρόσθετης σταγανότητας, μέσα σε 

ηλεκτρικό πεδίο μεγαλύτερων διατάσεων τύπου οικίσκου RITAL. 

Ο πίνακας θα έχει κλειδαριές, θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα και 

συσκευές (χειρισμών, προστασίας, μέτρησης, ενδείξεων κλπ), όπως αυτά 

προσδιορίζονται στα σχετικά διαγραμματικά σχέδια. 

Στα σημεία εξόδου των καλωδίων από τον πίνακα θα τοποθετηθούν στυπιοθλίπτες, 

οι οποίοι θα στεγανωθούν επιπλέον με σιλικόνη. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων θα είναι ορατές εντός κατάλληλων ηλεκτρολογικών 

σωλήνων βαρέως τύπου ή σχαρών. Οι οριζόντιες τροφοδοτήσεις των αντλητικών 

συγκροτημάτων θα οδεύουν σε αεριζόμενη εσχάρα πλήρως καλυμμένη.  

Ολόκληρη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, 

ρευματοδότες, φωτιστικά κλπ) θα είναι στεγανού τύπου, κλάσεως ΙΡ55. 
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Στη θύρα του κάθε πεδίου του πίνακα θα υπάρχει διακόπτης τριών θέσεων με τις 

ενδείξεις: αυτόματη λειτουργία - διακοπή λειτουργίας - χειροκίνητη λειτουργία. 

Τα φωτιστικά σώματα στο εσωτερικό του αντλιοστασίου θα είναι φθορισμού στεγανά 

με δύο λαμπτήρες των 36 W. Σε ένα από τα φωτιστικά του κάθε χώρου θα 

τοποθετηθεί ενσωματωμένο αυτόνομο φορτιζόμενο στοιχείο που θα εξασφαλίζει το 

φωτισμό ασφαλείας. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος θα ανάβει και θα φωτίζει 

το χώρο τουλάχιστον για μιά ώρα.  

6.5 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου 

Ο πίνακας θα είναι κλειστού τύπου, στεγανός, ΙΡ55, τύπου πεδίων, μεταλλικός από 

σκελετό σιδηρογωνιών καλυμμένων με χαλυβδοελάσματα, πάχους τουλάχιστο 1.5 

χλστ. Θα είναι επισκέψιμος από την εμπρόσθια πλευρά του για επιθεώρηση 

οργάνων και συσκευών και κλειστός από τις άλλες πλευρές του. Ο πίνακας θα φέρει 

επίσης κατάλληλες θυρίδες εξαερισμού. 

Στο πάνω μέρος του πίνακα θα υπάρχουν οι χάλκινοι ορθογωνικοί ζυγοί φάσεων, 

διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια, στηριγμένοι σε κατάλληλους μονωτήρες. Εκτός 

από αυτούς θα υπάρχουν και δύο χάλκινοι ζυγοί, ουδέτερος και γείωση, με διατομή 

ίση με το μισό της διατομής των ζυγών φάσεων. 

Η έξοδος των καλωδίων θα γίνεται προς τα κάτω . 

Η τροφοδότηση του πίνακα από το μετρητή της ΔΕΗ  θα γίνεται από το κάτω μέρος 

με καλώδια ΝΥΥ. 

Κάθε πεδίο του πίνακα θα έχει ύψος μέχρι 1.80 μ., πλάτος μέχρι 0.60 μ. και βάθος 

απόλυτα επαρκές για να περιλάβει τα όργανα και τις διατάξεις που αναφέρονται πιο 

κάτω. 

Ολα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Όσα από αυτά 

χρειάζονται χειρισμό, αυτός θα γίνεται από τη μπροστινή πλευρά του πίνακα. Τα 

όργανα προστασίας του πίνακα πρέπει να εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία. 

Κάτω από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει μία πινακίδα που θα 

γράφει, με ανάγλυφα κεφαλαία γράμματα σε ελληνική γλώσσα, τη γραμμή ή τον 

προορισμό του οργάνου. 

Ο πίνακας θα παραδοθεί τελείως συναρμολογημένος με όλα τα όργανα και 

συρματώσεις και κάθε άλλο εξάρτημα έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά είναι όμως 

αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία του. 

Ο πίνακας θα αποτελείται από πεδία με τα όργανα που αναφέρονται στα 

μονογραμμικά σχέδια. 

6.6 Γειώσεις 

Θα κατασκευαστεί θεμελιακή γείωση με ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη 

(St/tZn) με πάχος επικάλυψης 300gr/m2, 30χ3.5 mm, η οποία θα στηριχθεί στη 

θεμελίωση του ξηρού θαλάμου του αντλιοστασίου με ειδικά στηρίγματα που 

εξασφαλίζουν κατακορύφωση της ταινίας, κατά DIN 48833. 
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Για τις συνδέσεις των τμημάτων της ταινίας στον οπλισμό θα χρησιμοποιηθούν 

κατάλληλοι σφιγκτήρες βαρέως τύπου, κατά DIN 48845 KFI-FI, ενώ για τις συνδέσεις 

των αγωγών με την ταινία θα χρησιμοποιηθούν σφιγκτήρες κατά DIN 48845 KFI-IO. 

Για την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του αντλιοστασίου προβλέπονται 

στον ηλεκτρικό πίνακα, στην είδοδο των καλωδίων από τη ΔΕΗ κατάλληλα 

αλεξικέραυνα γραμμής. 

Η γείωση του ουδετέρου στο μετρητή της ΔΕΗ, γίνεται στη θεμελιακή γείωση μέσω 

του ισοδυναμικού ζυγού γείωσης (ισοδυναμική γέφυρα). Επίσης, στον ισοδυναμικό 

ζυγό γείωσης θα συνδεθούν και οι γειώσεις των μεταλλικών μερών των 

εγκαταστάσεων εντός του αντλιοστασίου μέσω του συστήματος ισοδυναμικής 

προστασίας. 

Η Θεμελιακή γείωση θα πληροί τις εξής δύο απαιτήσεις: 

 Μικρή αντίσταση διάβασης, μικρότερη ή ίση από 2 Ω. 

 Καλές και αντιδιαβρωτικά προστατευμένες ενώσεις, ώστε η τιμή της 

αντίστασης να μην μεταβάλλεται με τις καιρικές συνθήκες. 

6.7 Ισοδυναμική προστασία 

Ππροβλέπεται σύστημα ισοδυναμικής προστασίας για την προστασία από τάσεις 

επαφής. Το σύστημα αποτελείται από: 

 ισοδυναμικό ζυγό (ισοδυναμική γέφυρα) 

 καλωδιώσεις διασύνδεσης της γέφυρας με τα μεταλλικά μέρη όλων των 

εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου 

 σύνδεση της γέφυρας με τη γείωση του ουδετέρου της ΔΕΗ και με τη γείωση 

της αντικεραυνικής προστασίας μέσω σπινθηριστή. 

Οι καλωδιώσεις διασύνδεσης των μεταλλικών μερών του αντλιοστασίου με τον 

ισοδυναμικό ζυγό κατασκευάζονται με καλώδια ΝΥΥ 1x 6 mm². 

6.8 Σύστημα αυτοματισμού αντλιοστασίου 

6.8.1 Γενικά 

Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων γίνεται με βάση τη στάθμη λυμάτων 

στο φρεάτιο αναρρόφησης. Για τον αυτοματισμό λειτουργίας, βασικά χρησιμοποιείται 

το σύστημα ελέγχου στάθμης. Το σύστημα αυτό δίνει εντολές εκκινήσεως και 

στάσεως στα αντλητικά συγκροτήματα. 

Βασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη 

εκκένωση της δεξαμενής με την απαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας λυμάτων, η 

οποία θα πρέπει να είναι στα επίπεδα της ποσότητας που εισέρχεται στο φρεάτιο 

από το δίκτυο, με λειτουργία ή στάση αντιστοίχου αριθμού αντλιών. 

Εκτός από αυτό, το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου και μέτρησης των 

διαφόρων μεγεθών πίεσης και στάθμης (όπως με λεπτομέρειες περιγράφεται στα 
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επόμενα) και να δίνει εικόνα της καταστάσεως που επικρατεί κάθε στιγμή με 

κατάλληλα σήματα, προστατεύοντας συγχρόνως την εγκατάσταση από συνθήκες 

ανώμαλης λειτουργίας. 

Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία (ή συνεργάζεται με αυτά): 

1. Διάταξη ελέγχου της στάθμης στη δεξαμενή αναρρόφησης  και προστασία 

από λειτουργία των αντλιών εν ξηρώ  

2. Πίνακα αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων, στον οποίο καταλήγουν οι 

εντολές και σημάνσεις των διατάξεων αυτών. Μέσα στον πίνακα αυτό 

βρίσκονται τα όργανα που εξασφαλίζουν την αυτόματη και ομαλή λειτουργία 

του αντλιοστασίου. 

6.8.2 Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος αυτοματισμού 

6.8.2.1 Γενικά 

Το σύστημα αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων, πρέπει να εξασφαλίζει την 

ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου και κάθε αντλητικής εγκατάστασης και σε 

περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιεί κατάλληλα και να προφυλάσσει την 

εγκατάσταση από βλάβες. 

Για την εκπλήρωση του προορισμού του το σύστημα αυτοματισμού πρέπει να 

παρέχει απαραίτητα τις δυνατότητες που αναφέρονται στη συνέχεια και επιπλέον 

τυχόν άλλες που θα υποδειχθούν από τον οίκο κατασκευής του συστήματος. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 εκείνες που αφορούν το αντλιοστάσιο στο σύνολό του και  

 εκείνες που αφορούν κάθε αντλητικό συγκρότημα χωριστά. 

6.8.2.2 Λειτουργικές απαιτήσεις αντλιοστασίου 

Συνοπτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις σήμανσης και αυτοματισμού για το 

αντλιοστάσιο στο σύνολό του, είναι οι παρακάτω: 

1. Σήμανση υπάρξεως τάσεως στα κυκλώματα ελέγχου  

2. Ανεμιστήρας αερισμού χώρων 

 Ελεγχος λειτουργίας, μέσω επιλογικού διακόπτη τριών θέσεων: "χειροκίνητα", 

"αυτόματα", "στάση". 

 Σήμανση λειτουργίας 

 Σήμανση βλάβης 

1. Ελεγχος λειτουργίας όλων των λυχνιών του πίνακα 

2. Ολες οι σημάνσεις του πίνακα θα είναι οπτικές.  



Τεχνική Περιγραφή  21 

6.8.2.3 Λειτουργικές απαιτήσεις αντλητικών εγκαταστάσεων 

1. Εκκίνηση και στάση των αντλιών βάσει της στάθμης στο θάλαμο 

αναρρόφησης, για τιμές της στάθμης που να μπορούν να ρυθμιστούν επί 

τόπου του έργου. Αυτόματη αντικατάσταση μιας αντλίας που τυχόν δεν 

λειτουργεί με την επόμενη σε σειρά εναλλαγής με ταυτόχρονη σήμανση. 

2. Αυτόματη κυκλική εναλλαγή της σειράς λειτουργίας των αντλιών, δηλαδή κάθε 

εντολή στάσης θα επιδρά στην πρώτη αντλία που μπήκε σε λειτουργία και 

κάθε εντολή εκκίνησης θα επιδρά στην αντλία που έχει σειρά μετά την 

τελευταία αντλία που μπήκε σε λειτουργία.  

3. Επιλογή "αυτομάτου " ή "χειροκινήτου" τρόπου ελέγχου της λειτουργίας των 

αντλιών μέσω μεταγωγέα τριών θέσεων (αυτόματα - στάση - χειροκίνητα), με 

τον οποίο επιτυγχάνονται τα ακόλουθα όταν ο αντίστοιχος μεταγωγέας του 

πίνακα βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση: 

 Στη θέση "στάση" του μεταγωγέα, ο αυτόματος διακόπτης ομαλής εκκίνησης 

της αντλητικής μονάδας παραμένει ανοικτός. Ο αυτοματισμός γνωρίζει αυτό 

και κατά την εναλλαγή υπερπηδάει αυτόματα την αντίστοιχη αντλία. 

 Στη θέση "αυτόματα" ο αυτόματος διακόπτης ελέγχεται τελείως από το 

αυτόματο σύστημα λειτουργίας. Για να ξεκινήσει ο κινητήρας πρέπει η στάθμη 

του νερού στην αναρρόφηση να είναι υψηλότερη από την καθορισμένη 

στάθμη. Οταν συμβαίνει αυτό, μόλις δοθεί εντολή εκκίνησης από το σύστημα 

αυτοματισμού, κλείνει ο αυτόματος διακόπτης ομαλής εκκίνησης και ο 

κινητήρας ξεκινάει. Η στάση του κινητήρα θα γίνει πάλι από το σύστημα 

ελέγχου στάθμης και, σε έκτακτη περίπτωση, από κάποιο από τα συστήματα 

προστασίας. 

 Στη θέση "χειροκίνητα" το αυτόματο σύστημα δεν επιδρά στον αυτόματο 

διακόπτη και ο κινητήρας μπαίνει σε λειτουργία χειροκίνητα. Πάντως 

αποκλείεται η εκκίνηση του κινητήρα εφ'όσον η στάθμη του νερού στη 

δεξαμενή συγκεντρώσεως είναι κάτω από την κατώτατη επιτρεπόμενη ή 

εφόσον υπάρχει σήμανση βλάβης. 

1. Σήμανση σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού στην αναρρόφηση (κάτω 

από τη στάθμη ασφαλείας). 

2. Αποκλεισμό εκκίνησης των αντλιών που δεν λειτουργούν. 

3. Σήμανση "λειτουργία" κάθε μιας αντλίας. 

4. Σήμανση "βλάβη" κάθε μιας αντλίας σε περίπτωση που δόθηκε εντολή 

εκκίνησης "αυτόματα" ή "χειροκίνητα" και η αντλία δεν μπήκε σε λειτουργία. 

5. Σήμανση υπερθέρμανσης κάθε ενός κινητήρα αντλίας. 

6. Αποκατάσταση λειτουργίας μετά από δράση των αυτοματισμών 8 και 9 μόνο 

με παρέμβαση του προσωπικού. 
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7. Μέτρηση και ένδειξη στάθμης νερού στο φρεάτιο αναρρόφησης για την 

αυτόματη διαδοχική εκκίνηση και στάση των αντλιών και αναρρόφησης για 

την αυτόματη προστασία των αντλιών από εν ξηρώ λειτουργία. Θα 

διακόπτεται η λειτουργία όλων των αντλιών αν η στάθμη του νερού κατέβει 

κάτω από την καθορισμένη κατώτατη στάθμη ασφαλείας και θα υπάρχει 

σχετική σήμανση της κατάστασης αυτής. 

6.8.3 Πίνακας αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων 

Για την καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας του αντλιοστασίου προβλέπεται η 

συγκέντρωση όλων των σημάτων και πλήκτρων ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων 

του αντλιοστασίου σε ειδικό πίνακα αυτοματισμού. 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα είναι ενσωμετωμένος στον γενικό πιίνακα του 

αντλιαστασίου αλλά θα αποτελεί διακριτό τμήμα του, με δυνατότητα εύκολης 

επισκέψεως του εσωτερικού του με κατάλληλη πόρτα μπροστά. 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα περιέχει τη βασική λογική μονάδα, που θα  επιτελεί  τις  

διάφορες  λειτουργίες   που  αναφέρονται  στις προηγούμενες  παραγράφους.  Η 

μονάδα  αυτή  θα είναι ηλεκτρονική, προγραμματιζόμενη (Programmable  Controller  

-  PC), αποτελούμενη από περισσότερα ανεξάρτητα  εναλλάξιμα  στοιχεία (Modules). 

Πιο  συγκεκριμένα,  θα πρέπει κατ'ελάχιστο να  περιλαμβάνει μία κάρτα  

τροφοδότησης,  μία κάρτα  κεντρικού μικροεπεξεργαστή (CPU) και  τον  απαιτούμενο  

αριθμό  καρτών   ψηφιακών  εξόδων,  καρτών ψηφιακών εισόδων και καρτών  

αναλογικών  μεγεθών.  Το  σύστημα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο ώστε μελλοντικά 

να  μπορεί να συνδεθεί σε ένα γενικό  σύστημα τηλεχειρισμού των  Η/Μ 

εγκαταστάσεων όλου του έργου. 

Ο μικροεπεξεργαστής θα έχει εσωτερική μνήμη RAM και  θα δέχεται και εξωτερική 

ένθετη  μνήμη RAM ή EPROM  με  χωρητικότητα απόλυτα επαρκή και με περιθώριο 

τουλάχιστον 20%  έναντι  της απαιτούμενης για τις προβλεπόμενες από την 

προδιαγραφή λειτουργίες. 

Η λογική  αυτή  μονάδα,  που  αποτελεί  το  βασικό στοιχείο του συστήματος  

αυτοματισμού,  πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου,  ο 

οποίος να έχει  αντιπροσωπεία με ισχυρή υποστήριξη στην Ελλάδα (service, 

ανταλλακτικά κλπ.). 

Εκτός από τα βασικά κυκλώματα αυτοματισμού, ο πίνακας ελέγχου θα περιέχει και 

όλα τα όργανα ενδείξεως, τις λυχνίες σημάνσεως, τα πλήκτρα χειρισμού, τους 

μεταγωγικούς διακόπτες, το σύστημα τροφοδοτήσεως, τη σειρήνα, το σύστημα 

ελέγχου καλής λειτουργίας λυχνιών και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται, ώστε να 

εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού, όπως καθορίζεται στην 

περιγραφή αυτή και να εκτελούνται οι  λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτή. 

Η τοποθέτηση των οργάνων ενδείξεως, λυχνιών και διακοπτών στην όψη του πίνακα 

θα γίνει κατά τρόπο ώστε να διαχωρίζονται σαφώς οι γενικές σημάνσεις του 

αντλιοστασίου και οι σημάνσεις, μετρήσεις, διακόπτες κ.λ.π. κάθε μιας εγκατάστασης 

χωριστά. 
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Κάτω από κάθε πλήκτρο, όργανο ενδείξεως, διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα 

υπάρχει μία πινακίδα που θα γράφει με ανάγλυφα γράμματα σε Ελληνική γλώσσα 

τον προορισμό ή την ένδειξη του αντίστοιχου οργάνου. 

Oλες οι φωτεινές σημάνσεις ανωμαλίας θα είναι διακεκομμένες. 

Οι ηχητικές σημάνσεις θα μπορούν να διακόπτονται με ένα πλήκτρο ενώ ταυτόχρονα 

θα παραμένει η οπτική σήμανση μέχρι να επισκευασθεί η ανωμαλία αλλά θα 

μετατρέπεται από διακεκομμένη σε συνεχή. 

Ολες οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα αυτοματισμού με τις οποίες 

προβλέπεται η σύνδεση των εξωτερικών οργάνων (ηλεκτροδίων κλπ.) θα 

καταλήγουν σε αριθμημένους ακροδέκτες, που θα επιτρέπουν τον ακριβή 

προσδιορισμό της συνδέσεως. 

Τα συστήματα του πίνακα πρέπει επίσης να είναι προστατευμένα από παρασιτικές 

αιχμές τάσης που μπορεί να εμφανιστούν στο δίκτυο τροφοδότησης. Επίσης θα 

προβλέπεται προστατευτική αντικεραυνική διάταξη. 

Μαζί με τον πίνακα, εκτός από τα σχέδια συνδεσμολογίας, θα παραδοθεί και 

αναλυτικός κατάλογος των υλικών που περιλαμβάνει (είδος, τύπος, μέγεθος, οίκος 

κατασκευής κ.λ.π.), ώστε να διευκολυνθεί το έργο της συντήρησης από πλευράς 

εξεύρεσης ανταλλακτικών. 

6.9 Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός 

6.9.1 Τοπική μονάδα Αυτοματισμού (ΤΜΑ) 

Η ΤΜΑ είναι το τοπικό σύστημα αυτοματισμού του αντλιοστασίου και αποτελείται 

από: 

· το ηλεκτρονικό υλικό  

· το σχετικό λογισμικό 

· τα όργανα και τα αισθητήρια αυτοματισμού 

· το υλικό επικοινωνίας της τοπικής μονάδας αυτοματισμού με τον κεντρικό σταθμό 

ελέγχου  

Η ΤΜΑ θα λειτουργεί αυτόνομα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο για τον αυτοματισμό λειτουργίας του αντλιοστασίου. Θα 

φέρει επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας και θα έχει την δυνατότητα 

μελλοντικής επέκτασης για τηλεχειρισμό. 

6.9.2 Σταθμός Ελέγχου (ΣΕ) 

Ο Σταθμός Ελέγχου θα τοποθετηθεί στα γραφεία της υπηρεσίας. Από τον ΣΕ θα 

εκτελείται ο τηλέλεγχος του συστήματος αυτοματισμού των αντλιοστασίων. Ο ΣΕ θα 

δίνει την δυνατότητα επιτήρησης και από άλλους υποσταθμούς ελέγχου, μέσω 

τηλεφωνικής γραμμής του ΟΤΕ (χρήση modem) ή μέσω ενσύρματης σύνδεσης.  

Ο ΣΕ αποτελείται από: 
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 το επικοινωνιακό υλικό και λογισμικό τηλελέγχου 

 εξοπλισμό της αίθουσας ελέγχου (βιομηχανικό PC με οθόνη προβολής) 

6.9.3 Δίκτυο επικοινωνιών 

Το δίκτυο απαιτείται για την τηλεπικοινωνία του ΣΕ με την ΤΜΑ, που αποτελείται από 

τις απαραίτητες ενισχυτικές μονάδες σήματος, το ηλεκτρονικό υλικό της ΤΜΑ και του 

ΣΕ και το λογισμικό σύστημα επικοινωνίας - Σύστημα Eποπτικού Eλέγχου και 

Συλλογής Δεδομένων SCADA. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται μόνο η τοποθέτηση 

των καλωδιώσεων. 

Η ζεύξη μεταξύ της ΤΜΑ και του ΣΕ θα γίνει με ασύρματη ζεύξη μεταξύ του 

αντλιοστασίου και του ΣΕ, με  εξοπλισμό στο αντλιοστάσιο και στο ΣΕ (πομπός - 

δέκτης, κεραίες, διαμορφωτές κλπ) που θα υποδείξει η υπηρεσία.  

Η ΤΜΑ θα παρέχει συνεχή τοπικό έλεγχο, ανεξάρτητα από τον ΣΕ. Τα δεδομένα από 

τον τοπικό σταθμό θα λαμβάνονται συνεχώς στον ΣΕ, χρησιμοποιώντας σύστημα 

επικοινωνίας με κατάλληλη σάρωση που θα εξασφαλίζει τη συνεχή και αδιάλειπτη 

λειτουργία του συστήματος. Η ΤΜΑ, με το σύνολο των υπό παρακολούθηση 

στοιχείων της, θα απεικονίζεται γραφικά στην οθόνη εργασίας του ΣΕ όπου θα 

υποδηλώνεται με χρήση χρωμάτων, μηνυμάτων, κ.λ.π. επί συνεχούς χρονικής 

βάσης, η κατάσταση του σταθμού με την αντίστοιχη χρονική στιγμή. 

Οι χειριστές του ΣΕ ή οι επιτηρητές των προβλεπόμενων θέσεων τηλελέγχου θα 

ειδοποιούνται για μη επιθυμητές καταστάσεις λειτουργίας ή τα οριζόμενα από τις 

προδιαγραφές και τα παραπάνω περιγραφέντα alarm, με οπτικά και ηχητικά 

μηνύματα συναγερμού. 

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται στον ΣΕ θα ενσωματώνονται σε βάση δεδομένων 

και θα είναι διαθέσιμα σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα εφαρμογών για 

επιπλέον επεξεργασία (διαβάθμιση συναγερμών, καταγραφή και παρακολούθηση 

γεγονότων και τιμών, στατιστικά δεδομένα, διαχείριση συντήρησης, κ.τ.λ.). 

6.10 Λοιπός εξοπλισμός 

Εκτός από τον κύριο εξοπλισμό του αντλιοστασίου (αντλητικά συγκροτήματα, 

ηλεκτρική εγκατάσταση, σύστημα αυτοματισμού) που αναφέρθηκε στα προηγούμενα, 

περιλαμβάνεται και ο παρακάτω περιγραφόμενος εξοπλισμός: 

 Εξαρτήματα: Σε κάθε αντλία προβλέπεται δικλείδα απομονώσεως σφαιρικού 

τύπου ή πεταλούδας και βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελεύθερης σφαίρας 

κατάλληλη για λύματα στην κατάθλιψη. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών του 

αντλιοστασίου καταλήγουν σε συλλέκτη, ο οποίος συνδέεται με τον δίδυμο 

εξωτερικό καταθλιπτικό αγωγό. Κοντά σε κάθε δικλείδα τοποθετείται από ένα 

τεμάχιο εξάρμωσης για την εύκολη αποσυναρμολόγηση της δικλείδας και των 

λοιπών εξαρτημάτων. Ολα τα εξαρτήματα θα είναι χυτοσιδηρά με ανοξείδωτα 

ειδικά τεμάχια (έδρα, βάκτρο, σφαίρα κλπ). 

 Σιδηροκατασκευές: Θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες 

σιδηροκατασκευές (βάσεις, μπακλαβαδωτές λαμαρίνες, στήριξη πινάκων κλπ.). 
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Ολες οι μεταλλικές κατασκευές θα καθαρισθούν επιμελώς και θα βαφούν με δύο 

στρώσεις μινίου και μία ελαιοχρώματος, στην απόχρωση προτιμήσεως της 

Υπηρεσίας. 

 Αποστράγγιση αντλιοστασίου: Τα τυχόν στραγγίδια από την λειτουργία των 

αντλιών θα συγκεντρώνονται σε φρεάτιο, όπου θα εγκατασταθεί θα εγκατασταθεί 

μία  αντλία λυμάτων του, παροχής 5m3/h στα 5m. Από εκεί, μέσω αγωγού HDPE 

Ø32, 10 atm θα απορρίπτονται στον περιβάλλοντα χώρο. 

Μία ακόμα όμοια εφεδρική αντλία λυμάτων θα υπάρχει στην αποθήκη της 

υπηρεσίας, ώστε να είναι διαθέσιμη σε πρώτη ζήτηση σε περίπτωση βλάβης 

αυτής της αντλίας. 

 Αερισμός - εξαερισμός:  Στο κάτω μέρος του ελεύθερου χώρου του 

αντλιοστασίου θα  υπάρχει απολήξη σωλήνα ελεύθερου αερισμού Φ200mm, ο 

οποίος θα καταλήγει στον περιβάλλοντα χώρο.Επιπροσθέτως ο χώρος του 

αντλιοστασίου θα φέρει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 500 m3/h για τον γρήγορο 

εξαερισμό τους όταν θα γίνονται εργασίες. Ο ανεμιστήρας θα συνδέεται με 

αεραγωγό Φ200 ο οποίος επίσης καταλήγει στον περιβάλλοντα χώρο. Εσωτερικα 

του αντλιοστασίου ο αγωγός θα είναι από σωλήνα PVC ενώ η εξωτερική του 

απόληξη θα είναι από ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες για μηχανική αντοχή και 

την αποφυγή διαβρώσεων. Το στόμιο των σωλήνων αερισμού στο ύπαιθρο θα 

διαμορφωθεί σε μορφή που να μην επιτρέπει την είσοδο βροχής και  θα καλυφθεί 

με λεπτή ανανοξείδωτη σήτα. 

 Πυρόσβεση: Για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς μέσα στο 

αντλιοστάσιο προβλέπεται η τοποθέτηση σε κατάλληλες θέσεις στην τοιχοποιία 

χειροκίνητων πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης τύπου PA6 6 Kg και CO2 των 6 Kg. 

Η στήριξη στον τοίχο θα γίνει με ειδικές μεταλλικές βάσεις που επιτρέπουν άμεση 

αφαίρεση και σταθερή συγκράτηση.  

 Πυρανίχνευση-Ασφάλεια: Για την έγκαιρη προειδοποίηση εκδήλωσης 

πυρκαγιάς και για προστασία από κλοπή, προβλέπεται σύστημα πυρανίχνευσης 

και ασφάλειας, αποτελούμενο από πυρανιχνευτές ιονισμού – καπνού, 

θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, ανιχνευτές κίνησης (radar), παγίδες ανοιγμάτων και 

κέντρο πυρανίχνευσης και ασφάλειας δύο τουλάχιστον ζωνών. Το κέντρο θα 

συνδεθεί με το σύστημα αυτοματισμού του αντλιοστασίου για μετάδοση του 

σήματος κινδύνου στο κέντρο ελέγχου, όπου προβλέπεται αυτόματος 

τηλεφωνητής για μετάδοση του σήματος κινδύνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Τηλεφωνική εγκατάσταση: Προβλέπεται απλή τηλεφωνική παροχή με δύο ζεύγη 

και δύο τηλεφωνικές συσκευές. 

 Ανυψωτικά συστήματα: Φορητός ανυψωτικός μηχανισμός με χειροκίνητο 

βαρουλκοφορείο με βραχίονα ανυψωτικής ικανότητας 500 Kgr. 

 Εργαλεία - ανταλλακτικά: Μαζί με την εγκατάσταση θα παραδοθεί απο τον 

ανάδοχο μιά σειρά εργαλείων, αναγκαίων γιά την εξάρμωση των αντλιών και 

κινητήρων και των υπολοίπων εγκαταστάσεων, μέσα σε σιδηρό κιβώτιο. Οσον 

αφορά τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν εκείνα που αναφέρονται στο σχετικό 
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πίνακα ανταλλακτικών (spare parts) του κατασκευαστή. Επίσης θα παραδοθούν 

και δύο κινητά φωτιστικά στεγανά με κατάλληλο μήκος καλωδίου. 
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