
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                   ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                          ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ                                                                         

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Μελέτης :   5041 / 2018 

 

 

 

 

 

 

                 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1.Περιγραφή του έργου .............................................................................................................................. 5 

2.Γενικές Πληροφορίες .............................................................................................................................. 6 

3.Υφιστάμενη κατάσταση .......................................................................................................................... 6 

4.Εντοπισμός προβλήματος ..................................................................................................................... 7 

5.Επιλογή Λύσης ........................................................................................................................................ 8 

6.Στοιχεία οδοποιίας .................................................................................................................................. 9 

6.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ της υφιστάμενης χάραξης .............................................................. 9 

6.2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ της υφιστάμενης χάραξης ....................................................................... 10 

6.3 ΔΙΑΤΟΜΗ της υφιστάμενης χάραξης ............................................................................ 10 

6.4 ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ υφιστάμενης χάραξης ............................................................................... 10 

6.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της υφιστάμενης οδού ............................................................ 10 

6.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ................................................................................ 10 

6.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ της ΟΔΟΥ ................................................................... 11 

6.8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ επί της υφιστάμενης χάραξης ....................................................... 11 

6.9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ................................................................................................................ 11 

6.10 ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ........................................................................................................... 12 

6.10.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ .............................................................. 12 

6.10.2 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Γ2 Ρπ ............................................. 12 

6.10.3 ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ............................................................................................... 14 

6.10.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ κατά την ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ........... 14 

6.10.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ κατά την ΜΗΚΟΤΟΜΗ ...................................................... 15 

6.10.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ........................................................................................ 15 

6.11 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ .............................................................................................. 15 

6.11.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ .......................................................... 15 

6.11.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ..................................................... 16 

6.11.3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ......................................................... 17 

6.11.4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ........................................................................................ 21 

6.11.4.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ .................................................... 22 

6.11.4.2 ΒΕΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ................................................................. 22 

6.11.4.3 ΠΟΔΗΛΑΤΟΛΩΡΙΔΑ ..................................................................................... 22 



3 

 

6.11.4.4 ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ....................................................................................... 23 

6.12 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ................................................................................... 24 

6.12.1 ΔΙΚΤΥΑ ................................................................................................................. 24 

6.12.2 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ .............................................................................. 25 

6.12.2.1 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ............................................ 25 

6.12.2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ....................................... 25 

6.12.2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ .................................. 26 

6.12.2.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ......................................... 27 

6.12.2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ .................................................................................... 27 

6.12.2.6 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ....................................................................................................... 28 

6.12.2.7 ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ...................................................................... 28 

6.12.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ .................................................................... 31 

6.12.4 ΥΛΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ .......................................................................... 31 

6.13 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ................................. 31 

6.13.1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .................................... 31 

6.13.2 ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ............................................................... 33 

7.Υδραυλικά στοιχεία ............................................................................................................................... 34 

7.1 Αγωγός D800mm........................................................................................................... 34 

7.2 Σύστημα Δεξαμενών ...................................................................................................... 36 

7.3 Αντλιοστάσιο .................................................................................................................. 37 

7.4 Διπλός Αγωγός D450mm .............................................................................................. 38 

7.4.1 Αγκύρωση αγωγού ................................................................................................. 38 

7.4.2 Ορύγματα τοποθέτησης αγωγού ............................................................................ 42 

7.5 Δίκτυο Ομβρίων οδού Εγνατίας ..................................................................................... 42 

7.6 Περίφραξη Εγκαταστάσεων ........................................................................................... 43 

8.Προϋπολογισμός ................................................................................................................................... 43 

9. Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία αντλιοστασίου ............................................................................... 43 

9.1 Αρχή Λειτουργίας ........................................................................................................... 44 

9.2 Αντλητικά συγκροτήματα και σωληνώσεις..................................................................... 44 

9.3 Αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων ............................................................................ 44 

9.4 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ......................................................................................... 45 



4 

 

9.5 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου ............................................................................... 46 

9.6 Γειώσεις ......................................................................................................................... 47 

9.7 Ισοδυναμική προστασία................................................................................................. 47 

9.8 Σύστημα αυτοματισμού αντλιοστασίου .......................................................................... 48 

9.8.1 Γενικά ...................................................................................................................... 48 

9.8.2 Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος αυτοματισμού .............................................. 48 

9.8.2.1 Γενικά ............................................................................................................... 48 

9.8.2.2 Λειτουργικές απαιτήσεις αντλιοστασίου ........................................................... 48 

9.8.2.3 Λειτουργικές απαιτήσεις αντλητικών εγκαταστάσεων ..................................... 49 

9.8.3 Πίνακας αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων .............................................. 50 

9.9 Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός ........................................................................................ 51 

9.9.1 Τοπική μονάδα Αυτοματισμού (ΤΜΑ) ..................................................................... 51 

9.9.2 Σταθμός Ελέγχου (ΣΕ) ............................................................................................ 52 

9.9.3 Δίκτυο επικοινωνιών ............................................................................................... 52 

9.10 Λοιπός εξοπλισμός ...................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.Περιγραφή του έργου 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ενίσχυση της παροχετευτικότητας αποχέτευσης των 

όμβριων υδάτων στον κεντρικό τομέα του οικισμού Χρυσούπολης, με σημείο 

εκκίνησης τον κόμβο δυτικά, επί της Περιφερειακής οδού του οικισμού και σημείο 

πέρατος - κατάληξης τον κυκλικό κόμβο στο κέντρο της πόλης. 

 

Εικόνα 1 - Απόσπασμα δορυφορικής λήψης περιοχής μελέτης 

Οι ταυτόχρονες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν στην αναβάθμιση της 

οδού, ώστε να αποκτήσει: 

• λειτουργικότητα, σύμφωνη με τις νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας των 

κατοίκων του οικισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις των δομημένων 

περιοχών 

• αισθητική σύγχρονων αντιλήψεων 

• ελκυστικότητα χρήσεων από πεζούς και ποδηλάτες 

• ασφαλή κίνηση πεζών, οχημάτων, ποδηλατιστών (διαπλάτυνση πεζοδρομίων 

όπου είναι εφικτό, ποδηλατολωρίδες, κλπ) 

• υδραυλική αποχέτευση των ομβρίων, που δημιουργούν προβλήματα στην 

περιοχή του έργου 
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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 2 - Χάρτης 

3.Υφιστάμενη κατάσταση 

Η οδός Εγνατίας έχει μήκος περί το 1km. Αποτελεί κεντρική αρτηρία της πόλης της 

Χρυσούπολης. Η περιοχή έχει χαρακτηριστικά "Περιοχής Γενικής Κατοικίας 

(κατηγορία 2)". Οι χρήσεις των παρόδιων ιδιοκτησιών προσδιορίζονται από την 

κατηγορία 2, το οποίο σημαίνει ότι πέραν της κατοικίας, διατάσσονται παρά την οδό 

ποικιλία εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. αρτοποιεία, χώροι εστίασης, συνεργεία, 

πολυκαταστήματα). Παρά την οδό επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων, με 

διαμορφώσεις (διαπλάτυνση ασφάλτου - εσοχή πεζοδρομίου) μόνο στο τέλος της 

οδού. 

Η εκκίνηση του οδικού τμήματος γίνεται επί της περιφερειακής οδού, με μορφή 

απλής συμβολής, υπό γωνία 52°, εκτός των επιτρεπόμενων ορίων των εγκεκριμένων 

προδιαγραφών. 

Η οδός έχει ανά τακτά διαστήματα διασταυρώσεις του εγκάρσιου δικτύου. Οι τοπικές 

εγκάρσιες οδοί συμβάλλουν στην κύρια με απλή διασταύρωση. Φωτεινή 

σηματοδότηση δεν υπάρχει σε καμμία, λόγω χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου. 

Στο πέρας της χάραξης η οδός καταλήγει στον κεντρικό κυκλικό κόμβο του οικισμού. 

Ο κόμβος αυτός υποδέχεται τις συμβολές 6 οδών (οδός προς Κεραμωτή, 

Ελ.Βενιζέλου, Μαριού, Ποντιάδος - Μιαούλη, Ελ.Βενιζέλου, Εγνατία) που διατρέχουν 

τον οικισμό και οδηγούν σε περιοχές εντός και εκτός 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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4.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. 

 

Εικόνα 3 - Ζώνες Οικισμού 

Στην παρούσα τεχνική έκθεση αντιμετωπίζεται το πλημμυρικό φαινόμενο της ζώνης 

1. Η ζώνη 1 έχει έκταση 1.48 km2. Η παροχή της υπόψη ζώνης υπολογίστηκε με την 

ορθολογική μέθοδο στα 16.5 m3/sec με χρόνο συρροής tc=0.54h για περίοδο 

επαναφοράς Τ=50 έτη. 

Το κύριο δίκτυο αποχέτευσης της ζώνης 1 διέρχεται κάτω από την οδό Εγνατίας, στο 

οποίο καταλήγει το μεγαλύτερο τμήμα της. Παραλαμβάνει όμβρια από τις γύρω 

οδούς καθώς και τον μεγαλύτερο όγκο υδάτων του κυκλικού κόμβου και της οδού 

Δυτική 

Τάφρος 

Βόρεια 

Τάφρος 
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Μαριού, θέσεις στις οποίες η συγκέντρωση ομβρίων είναι πιο έντονη. Δεν υπάρχουν 

πληροφορίες ούτε ενδείξεις για το μέγεθος και το σχήμα του συλλεκτήριου αγωγού 

που οδηγεί τα όμβρια στην τάφρο δυτικά του οικισμού. 

5.Επιλογή Λύσης 

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

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

αποχετευτικού δικτύου σε αρκετά σημεία, προτείνεται μία νέα φιλοσοφία σχεδιασμού 

της αποχέτευσης με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα :  

Η περιοχή της Ζώνης 1 στην παρούσα φάση αποχετεύεται με χρήση υπόγειου 

αγωγού που οδεύει υπογείως κάτω από την οδό Εγνατίας μέχρι τον αποδέκτη της 

περιοχής που είναι η αποστραγγιστική τάφρος νοτιοδυτικά του οικισμού. 

Η αποστραγγιστική τάφρος, παρά την ευθύγραμμη χάραξή της δεν έχει υψηλή 

παροχετευτικότητα λόγω των μικρών κλίσεων και ελλειπούς συντήρησης (δεν έχει 

καθαριστέι προσφάτως). Επιπρόσθετα ο υπόγειος αγωγός υπό την οδό Εγνατία 

ενδέχεται να έχει υποστεί αστοχίες/διαρροές που μειώνουν την αποτελεσματικότητά 

του. Με τα ανωτέρω δεδομένα, η πρόταση που μελετήθηκε περιλαμβάνει έναν 

συνδυασμό ενεργειών. 

1) Μείωση της επιρροής της Ζώνης 1 στο υδραυλικό φορτίο αποχετευόμενης 

περιοχής με την κατασκευή αντλιοστασίου για την αποχέτευση τμήματος 

(περί τα 750 στρ.) της Ζώνης 2 προς την βόρεια αποστραγγιστική τάφρο.  

2) Κατασκευή νέου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων της απομένουσας Ζώνης 1, 

χωρίς την κατάργηση του υφιστάμενου αγωγού υπό την οδό Εγνατίας, ο 

οποίος διατηρείται  ώστε να παραλαμβάνει τμήμα των ομβρίων της 

υφιστάμενης κατάστασης. 

3) 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. 

4) Καθαρισμός της αρδευτικής τάφρου και σύνταξη προγράμματος συντήρησης 

της υπόψη τάφρου σε ετήσια βάση. 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η μελέτη των ενεργειών 2 και 3, στα πλαίσια της 

μελέτης αποχέτευσης ομβρίων της οδού Εγνατίας, η οποία συνοδεύει την μελέτη 

Οδοποιίας της ανωτέρω οδού. 

Η οδός Εγνατίας αναπλάθεται με στόχο την αποδοτική χρήση του δημόσιου χώρου 

και την πρόβλεψη εγκατάστασης υποδομών που βοηθούν σε ένα σχέδιο βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας με την κατασκευή ποδηλατοδρόμου και την ανάπτυξη 

πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού μετά την κατάργηση της κεντρική νησίδας που 

έχει μικρή αποδοτικότητα. 
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Σύμφωνα με το πρόγραμμα για την υλοποίηση των ενεργειών 2 και 3 προβλέπεται 

από τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Μαριού – Καραμανλή – Εγνατίας- 

Βενιζέλου και Δεληκάκη, θα κατασκευαστεί αγωγός διαμέτρου D800mm ο οποίος θα 

συνδεθεί στο φρεάτιο πλησίον του κυκλικού κόμβου και θα διανύει την οδό 

Καραμανλή μέχρι το ύψος της οδού Αμύντα. Στη συνέχεια θα οδεύει δια της οδού 

Αμύντα μέχρι τη συνάντησή της με την οδό Εγνατίας όπου στρέφει ανατολικά και 

στην συνέχεια καταλήγει σε ένα σύστημα τριών δεξαμενών σε σειρά. 

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

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

6.Στοιχεία οδοποιίας 

6.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ της υφιστάμενης χάραξης 

Οι ιδιαιτερότητες της χάραξης αφορούν στο πλάτος της οδού. Αναλυτικά: 

 το συνολικό πλάτος - εύρος της οδού (μεταξύ των ορίων των ιδιοκτησιών) 

συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων είναι : 

o για μήκος 600m. περίπου περί τα 16.00m και χωρίς διαχωριστική 

νησίδα, (Εικ. 4) 

o για το υπόλοιπο τμήμα της οδού (περί τα 400m.) είναι 20.00m., με 

κεντρική διαχωριστική νησίδα (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 

αναφοράς δεν βρέθηκε.). 

 το συνολικό πλάτος των λωρίδων κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης 

στάθμευσης παρά την οδό, είναι: 

o στο πρώτο τμήμα περί τα 12.50m. 

o στο υπόλοιπο τμήμα περί τα 15.50m. 

 

Εικόνα 4 - Άποψη του δυτικού τμήματος της οδού Εγνατίας 
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Εικόνα 5 - Άποψη του ανατολικού τμήματος της οδού Εγνατίας 

6.2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ της υφιστάμενης χάραξης 

Η μηκοτομή της υφιστάμενης οδού στο μεγαλύτερο τμήμα της (80% περίπου) έχει 

κλίσεις μικρότερες του 0.5%. Οι ελάχιστες - μηδενικές κλίσεις επιδεινώνουν το 

πρόβλημα της απορροής ομβρίων, το οποίο δημιουργείται κυρίως από την 

ανεπάρκεια του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων μεγάλου τμήματος της Χρυσούπολης. 

 

6.3 ΔΙΑΤΟΜΗ της υφιστάμενης χάραξης 

Η διατομή της υφιστάμενης οδού, όπως προαναφέρθηκε, έχει συνολικό πλάτος είτε 

16.00m. (με 12.50m. ασφαλτικού), είτε 20.00m. (με 15.50m. ασφαλτικού). Μεταξύ της 

οριογραμμής του οδοστρώματος και της υφιστάμενης ρυμοτομικής γραμμής 

διατάσσονται τα πεζοδρόμια, με αντίστοιχα μεταβαλλόμενο πλάτος. 

 

6.4 ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ υφιστάμενης χάραξης 

Οι επικλίσεις της υφιστάμενης οδού είναι μικρότερες του 3%. 

 

6.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της υφιστάμενης οδού 

Αναγκαιότητα ελέγχου κριτηρίων ασφαλείας, επειδή πρόκειται για αστική οδό, δεν 

υφίσταται. Εξαιτίας όμως της τεταμένης χάραξης, του αυξημένου πλάτους λωρίδας 

κίνησης και του αστικού χαρακτήρα της περιοχής έγινε έλεγχος που οδήγησε σε 

πολύ υψηλή V85 = 95÷99km/h, γεγονός που υπαγορεύει την λήψη μέτρων 

ασφαλείας. 

 

6.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Το εγκάρσιο τοπικό οδικό δίκτυο συμβάλλει στην Εγνατία Οδό ανά 100.00m. 

περίπου. 
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Εικόνα 6 - Εγκάρσιο Οδικό Δίκτυο που συμβάλλει στην Εγνατία Οδό 

6.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ της ΟΔΟΥ 

Καταγραφές κυκλοφοριακού φόρτου για την οδό δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις της Ο.Μ. διαπιστώθηκε χαμηλός φόρτος της οδού, όσον αφορά τη 

μηχανοκίνητη κυκλοφορία (ΕΜΗΚ<50) και την υψηλή χρήση πεζών. 

 

6.8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ επί της υφιστάμενης χάραξης 

Ο πεδινός χαρακτήρας της περιοχής και οι ήπιες μηκοτομικές κλίσεις σε συνδυασμό 

με τις επίσης ήπιες επικλίσεις, την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και την 

ανεπάρκεια του υφιστάμενου δικτύου και των αποδεκτών δημιουργούν προβλήματα 

σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων που δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν με 

το υπάρχον σύστημα αποχέτευσης - απορροής ομβρίων. 

 

6.9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τους ακόλουθους Κανονισμούς : 

1. Προδιαγραφές ΠΔ 696/74, άρθρα 149 έως και 155 (ΦΕΚ 301Α/8-10-74). 

2. Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ: 

 ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου, Τεύχος 1, 2001 

 ΟΜΟΕ-Δ, Διατομές, Τεύχος 2, 2001  

 ΟΜΟΕ-Χ, Χαράξεις, Τεύχος 3, 2001 

 ΟΜΟΕ-ΠΛΚ, Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας, Τεύχος 5, 2001 

 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, 2010 

 ΟΜΟΕ-ΣΠΕΟ (σχέδιο 2011) 

 ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ, 2002 

 ΟΜΟΕ-ΙΚ, (σχέδιο 2011) 

 ΟΜΟΕ-Κ3
, (σχέδιο 2011) Σε ειδικές περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη το προτότυπο 

των αμερικανικών προδιαγραφών "FHWA RD 00 067 roundabout 06.2000", 

"NCHRP_rpt_672 -23.02.2011". 

3. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 

4. Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

5. Νέα τιμολόγια έργων οδοποιίας όπως ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση με 

Αριθμ. Πρωτ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 393Β΄/2013), την εγκύκλιο 7 με 

αρ.πρωτ. Δ11γ/ο/5/8 και την απόφαση με αρ. πρωτ. Δ11γ/ o/3/20  
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6.10 ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ 

Τα στοιχεία ΟΜΟΕ που αφορούν στην Εγνατία Οδό του οικισμού και προσδιορίζουν 

την κατηγορία της, καταγράφονται στον Πιν. 1 : 

 

Πιν. 1  Χαρακτηριστικά της Εγνατίας Οδού 

α/α βήματος 
α/α οδών χαρακτηριστικά οδού /προορισμός 

01 λειτουργικός χαρακτήρας σύνδεση - πρόσβαση - παραμονή 

02 λειτουργική βαθμίδα ΙΙ, ΙΙΙ, IV 

03 Θέση οδικού τμήματος εντός σχεδίου 

04 εξυπηρέτηση παροδίων χωρίς περιορισμούς 

05 αναλόγως του βήματος 01 & 04 κατηγορία οδού ΓΙΙΙ 

 

Για τον ανωτέρω προσδιορισμό της κατηγορίας της οδού λήφθηκαν υπόψη οι 

ισχύουσες οδηγίες ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ (πιν. 2-1, πιν. 2-2, πιν. 2-3, πιν. 2-4, πιν. 3-1, πιν. 

2-5, σχ. 3-1, σχ. 3-2). 

 

6.10.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο αστικός χαρακτήρας της οδού και οι δεσμεύσεις της υφιστάμενης κατάστασης είναι 

οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό της οδού. Η κατηγορία οδού 

ΓΙΙΙ δεν διέπεται από άλλες δεσμεύσεις. 

 

6.10.2 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Γ2 Ρπ 

Σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ- ΚΑΟ, όσον αφορά τις αστικές οδούς, 

εκτός των βασικών διαστασιολογήσεων που δίνονται, η επιλογή της τυπικής 

διατομής, αποτελεί μία συνθετική απόφαση που εξαρτάται από την ποιότητα της 

κυκλοφορίας, τον φόρτο, την στάθμευση, την κίνηση πεζών και ποδηλάτων, των 

προσβάσεων και των πεζοδιαβάσεων, βασικά στοιχεία που οδηγούν στην τελική 

απόφαση. Επιπρόσθετα για τον πλήρη προσδιορισμό των διαστάσεων της τελικώς 

επιλεγείσας τυπικής διατομής λήφθηκαν υπόψη και οι δεσμεύσεις του ΝΟΚ. 

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω η τελική επιλογή της τυπικής διατομής που χρησιμοποιείται 

έχει ως ακολούθως (αναλυτικά τα στοιχεία τυπικής διατομής στο Σχέδιο 001 της 

μελέτης) 

 

Πιν. 2  Διαστασιολόγηση τυπικής διατομής 

διαστάσεις τυπικής διατομής Γ2 Ρπ 

πλήθος / πλάτος κύριας λωρίδας κυκλοφορίας 2 x 3.50m 

πλήθος / πλάτος λωρίδας στάθμευσης εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας 2 x 2.00m 

πλήθος / πλάτος ρείθρου 2 x 0.25m 

πλήθος / πλάτος ζώνης εξοπλισμού 1 x 0.75m 

πλήθος / πλάτος ποδηλατολωρίδας 1 x 2.00m 

πλήθος / πλάτος πεζοδρομίου 2 x 2.50m 

πλήθος / πλάτος όδευσης τυφλών 1 x 0.75m 
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συνολικό πλάτος - εύρος τυπικής διατομής 20.00m 

 

 
Εικόνα 7 - Σκαρίφημα τυπικής διατομής γ2 Ρπ 

 

Πιν. 3  Διαστασιολόγηση στρώσεων τυπικής διατομής 

στρώσεις τυπικής διατομής Γ2 Ρπ 

Υπόβαση : 2 στρώσεις των 10cm σύμφωνα με ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

Βάση : 2 στρώσεις των 10cm σύμφωνα με ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

Ασφαλτικά *: 2 ασφαλτικές στρώσεις βάσης σύμφωνα με ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5cm έκαστη 

 * Μεταξύ του ασφαλτικού και των στρώσεων οδοστρωσίας τοποθετείται ασφαλτική 

προεπάλειψη σύμφωνα με ΕΤΕΠ 05-03-11-01, ενώ μεταξύ των ασφαλτικών στρώσεων 

τοποθετείται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 

 
Εικόνα 8 - Σκαρίφημα στρώσεων τυπικής γ2 Ρπ 

Η εφαρμογή της παραπάνω τυπικής διατομής σε συνολικό πλάτος 20.00m. λόγω 
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των δεσμεύσεων των υφιστάμενων ιδιοκτησιών υλοποιείται με προτεραιότητες, 

όπως καταγράφονται παρακάτω: 

 εξάρτηση από Ρ.Γ. 

 εφαρμογή πλάτους λωρίδων κυκλοφορίας και στάθμευσης 

 ποδηλατολωρίδας και ζώνης εξοπλισμού 

 όδευσης τυφλών και 

 κυμαινόμενο πεζοδρόμιο. 

Αυτό σημαίνει ότι το πεζοδρόμιο είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να είναι λίγο 

μεγαλύτερο ή λίγο μικρότερο των 2.50m. 

 

6.10.3 ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ ΟΔΟΥ 

Οι επικλίσεις της οδού προσδιορίζονται στο 2%, ενώ των υπερυψωμένων 

πεζοδρομίων - ποδηλατολωρίδας στο 1.5% (επίκλιση προς την οδό). 

 

6.10.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ κατά την ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Το συνολικό μήκος του εξεταζόμενου οδικού τμήματος είναι L=1019.12m. 

 

Η νέα οριζοντιογραφική χάραξη της οδού έχει εκκίνηση επί της περιφερειακής οδού 

και κατάληξη επί του κεντρικού κυκλικού κόμβου. 

 

Υλοποιείται η ανωτέρω περιγραφείσα τυπική διατομή, καθώς επίσης λαμβάνονται 

υπόψη και γίνονται ειδικές διαμορφώσεις : 

 ράμπες  - υποβιβασμένες είσοδοι - έξοδοι εξυπηρέτησης οχημάτων 

υφιστάμενων εμπορικών επιχειρήσεων ή κατοικιών 

 καθορίζονται πλήρως και διατάσσονται πεζοδιαβάσεις 

 υλοποιείται ποδηλατολωρίδα καθ όλο το μήκος του νότιου πεζοδρομίου 

 υλοποιείται όδευση τυφλών καθ όλο το μήκος του νότιου πεζοδρομίου, με 

συνέχεια στις πεζοδιαβάσεις 

 διαμορφώνονται λωρίδες στάθμευσης με εξοχές των πεζοδρόμων 

 διαμορφώνεται κόμβος με νησίδα μορφής σταγόνας στην εκκίνηση της οδού 

 διαμορφώνεται η προσαρμογή τους πέρατος της οδού επί του κυκλικού 

κόμβου 

 

Σκαριφηματικά παρατίθενται λεπτομέρειες της τυπικής διατομής που αφορούν σε 

ειδικές διαμορφώσεις βύθισης πεζοδρομίου - κρασπέδου: 
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Εικόνα 9 - Διαμόρφωση - βύθιση πεζοδρομίου 

6.10.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ κατά την ΜΗΚΟΤΟΜΗ  

Όσον αφορά στη μηκοτομική χάραξη έγινε προσπάθεια μείωσης των τμημάτων της 

οδού με μικρή μηκοτομική κλίση. Στόχος είναι σε συνδυασμό με την επίκλιση της 

οδού και την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης να μην υπάρχουν προβλήματα και 

υπερβάσεις επιφανειακής απορροής, που δημιουργούνται σε περιπτώσεις ισχυρών 

βροχοπτώσεων. 

 

6.10.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όπως προαναφέρθηκε η V85 που προκύπτει είναι πολύ υψηλή για τον αστικό 

χαρακτήρα της οδού. Η μελέτη προσπαθεί με έμμεσο και έντεχνο τρόπο να οδηγήσει 

σε μείωση της ταχύτητας των οχημάτων (πεζοδιαβάσεις, ποδηλατολωρίδες κλπ). 

 

6.11 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

6.11.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η μελέτη σήμανσης – ασφάλισης της οδού έχει ως στόχο την επίτευξη της 

επιθυμητής λειτουργικότητας και ασφάλειας στην οδό. Η οριζόντια και κατακόρυφη 

σήμανση αποτελούν αλληλένδετα και απαραίτητα στοιχεία της συνολικής μελέτης και 

του γενικού σχεδιασμού. 

Οι βασικές αρχές της μελέτης σήμανσης - ασφάλισης που ικανοποιούνται είναι οι 

ακόλουθες και λαμβάνονται υπόψη από το επίπεδο του αρχικού σχεδιασμού: 

 

 παρέχουν σωστή ρύθμιση της κυκλοφορίας και καθιστούν κατανοητή την 

καθοδήγηση στους χρήστες 

 συμπληρώνουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Αποσαφηνίζουν 

τους κανόνες κυκλοφορίας, αλλά δεν εξασφαλίζουν τα στοιχεία ασφαλείας 

που οφείλουν τα γεωμετρικά στοιχεία να παρέχουν. 

 σχεδιάζονται ομοιόμορφα προκειμένου να παρουσιάζουν μονοσήμαντα 

μηνύματα στους χρήστες. 
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Επισημαίνονται τα κάτωθι σημεία, τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την σύνταξή 

της: 

 

 κατακόρυφη σήμανση με πινακίδες ρυθμιστικές, αναγγελίας κινδύνου, 

πληροφοριακές, ή πρόσθετες όπως: 

o παραχώρηση προτεραιότητας στις συμβολές του εγκάρσιου δικτύου 

και στις ποδηλατολωρίδες 

o ρύθμιση ανώτερου ορίου ταχύτητας εντός κατοικημένης περιοχής 

o κατάλληλη σήμανση για την ποδηλατολωρίδα, όπως προβλέπεται 

σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄1053/14.04.2016 σχετικά με την Έγκριση 

Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους (υποδομές ποδηλάτων) 

o προσέγγιση σε κόμβο / συμβολή οδού και ορισμό της προτεραιότητας  

o προσέγγιση σε πεζοδιάβαση / ποδηλατοδιάβαση 

o πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων 

 οριζόντια σήμανση με τις κατωτέρω επισημάνσεις 

o διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας - στάθμευσης 

o διαγραμμίσεις πεζοδιαβάσεων και ποδηλατοδιαβάσεων επί της 

Εγνατίας και του εγκάρσιου δικτύου 

o σήμανση υποδομής ποδηλάτων με γραμμές και σύμβολα 

 

6.11.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Για τη μελέτη σήμανσης – ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

 

 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Τεύχος 9: Κατακόρυφη Σήμανση Οδών 

(ΟΜΟΕ -ΚΣΟ), Έκδοση 2012 

 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Τεύχος 10 Μέρος 1: Ισόπεδοι Κόμβοι 

(ΟΜΟΕ -ΙΚ), Έκδοση 2014 

 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Τεύχος 10 Μέρος 2: Κόμβοι Κυκλικής 

Κίνησης (ΟΜΟΕ -Κ3), Έκδοση 2012 

 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Σχεδιασμός Παράπλευρων Επιφανειών 

Οδών (ΟΜΟΕ – ΣΠΕΟ), Έκδοση 2011 

 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ 

– ΣΑΟ), Έκδοση 2010 

 Ν.2696/23-3-1999 (ΦΕΚ 57Α/23-3-1999) «Νέος Κώδικας Οδικής 

Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α’ ). 

 Υ.Α. «Πινακίδες Σημάνσεως Οδών. Απόφασις Καθορισμού. Πρότυποι 

Προδιαγραφαί. Σχέδια Κατασκευής» Νοέμβριος 1974 

 Κοινή Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίων έργων, Μεταφορών και 
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Επικοινωνιών Α6/0/2/159/13-8-75 (ΦΕΚ 890 / 21.08.1975), Πρότυπα Σ307-75 

«Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και Σ308-75 «Σήμανση Οδών»  

 Σχέδια κατασκευής πινακίδων σημάνσεων οδών Αναγγελίας κινδύνου (κ) Κ-

1519 Ρυθμιστικών (ρ) Κ-1520 

 ΠΔ 696/74 -  Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών. 

 Οι «Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου» που 

συνοδεύουν την Εγκύκλιο (1/92), ΔΜΕΟ/ε/ΟΙΚ/720/13-11-1992. 

 Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους (ΦΕΚ 1053 Β_14.04.2016) 

 

6.11.3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

Η κατακόρυφη σήμανση της οδού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια και 

στη σωστή ενημέρωση του οδηγού. Αποτελείται από τις πινακίδες σήμανσης οι 

οποίες τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία πλευρικά της οδού. Η ορθή επιλογή 

των σημάτων και η θέση τους μελετάται, ώστε να είναι ορατή και να διασφαλίζει 

επαρκή χρόνο αντίδρασης στον χρήστη. 

 

Ανάλογα με το περιεχόμενο και το σκοπό του μηνύματος ή του συμβόλου, 

διακρίνονται με βάση τους ελληνικούς κανονισμούς σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ), που δηλώνουν κάποιον κίνδυνο (π.χ. 

επικίνδυνες θέσεις, προσβάσεις οδικών κόμβων και προσβάσεις ισόπεδων 

σιδηροδρομικών διαβάσεων) και τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή 

των χρηστών της οδού για κινδύνους που υπάρχουν προς την κατεύθυνση 

κίνησής τους και να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα 

 Ρυθμιστικές Πινακίδες (Ρ), που πληροφορούν τους χρήστες για ειδικές 

υποχρεώσεις (π.χ. προτεραιότητας), περιορισμούς ή απαγορεύσεις, με τις 

οποίες πρέπει να συμμορφώνονται. Τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις 

της οδού για την αποτελεσματική ενημέρωση των οδηγών. 

 Πληροφοριακές Πινακίδες (Π), οι οποίες τοποθετούνται για την παροχή 

πληροφοριών στους χρήστες και διευκολύνουν στον εντοπισμό της 

κατεύθυνσης του προορισμού τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

πινακίδες που δηλώνουν κατεύθυνση, αρίθμηση και χιλιομέτρηση οδού, 

τοπωνύμια, ειδικές παρόδιες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, κ.λ.π. 

 Πρόσθετες Πινακίδες (Πρ), που τοποθετούνται πάντοτε σε συνδυασμό με 

άλλες (κύριες) πινακίδες, για να δηλώσουν απόσταση, μήκος ή άλλα 

διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κύριων πινακίδων. Η πρόσθετη 

πληροφορία που δίνεται ρυθμίζει (περιορίζει ή εξαιρεί) τη χρήση της οδού ή 

τους χρήστες της οδού. 

 

Το είδος, η μορφή, οι διαστάσεις, τα σχέδια και τα υλικά κατασκευής των πινακίδων 

τηρούν τις προαναφερθείσες προδιαγραφές. 
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Στην παρούσα μελέτη τοποθετούνται πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, 

Πληροφοριακές Πινακίδες (Π), Πρόσθετες (Πρ), Κινδύνου (Κ) και Ρυθμιστικές (Ρ) που 

πληρούν τις παραπάνω οδηγίες και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩΔ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ  

ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υψος Πλάτος  

(Σύμφωνα 
με Κ.Ο.Κ.) 

(m) (m) (m
2
) (Τεμ.) (m2) 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
DN 80 mm (3’’)  

(τεμ.) 

01. Πληροφοριακές Πινακίδες 

01.01 

 

Π-3.Ε 

σύμφωνα με Αναλυτική 
Εμβαδομέτρηση 

Πληροφοριακών Πινακίδων  

1 2.668 2 

01.02 

 

Π-8β4α 1 0.85 2 

01.03 

 

Π-8β4δ 1 0.85 2 

01.04 

 

Π-21 0.45 0.45 0.20 12 2.430 6 

01.05 

 

Π-77 1.00 0.30 0.30 2 0.600 2 

01.06 

 

E-3.1-24 0.60 0.60 0.36 12 4.320 12 

 

 

 

 

 

02. Πρόσθετες Πινακίδες 

02.01 

 

Πρ-4α 0.42 0.23 0.097 3 0.290 
Τοποθετείται σε κοινό 
στύλο με ρυθμιστική 

πινακίδα Ρ-40 
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02.02 

 

Πρ-4γ 0.42 0.23 0.097 2 0.193 
Τοποθετείται σε κοινό 
στύλο με ρυθμιστική 

πινακίδα Ρ-40 

 

03. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩΔ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
(τεμ.) 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
DN 80 mm (3’’)  

(τεμ.) 
Παρατηρήσεις 

(Σύμφωνα με 
Ο.Μ.Ο.Ε.) 

Μεσαίο 
μέγεθος 

03.01 

 

Κ-16 2 2 

Τοποθετείται στις Χ.Θ.:0+243.61 
και 0+324.50 (περιοχή πάρκου) 

μαζί με πινακίδα Ρ-32 για τη 
ρύθμιση του ανωτέρου ορίου 

ταχύτητας 

03.02 

 

Κ-17 6 6 

Τοποθετείται στο εγκάρσιο 
δίκτυο πλησίον της συμβολής 

στην οδό Εγνατίας 

03.03 

 

Κ-27 2 2 

Τοποθετείται επί της οδού 
Εγνατίας σε αποστάση περί τα 

10m από συμβολές του 
εγκάρσιου δικτύου 

03.04 

 

Κ-28δ 11 11 

Τοποθετείται επί της οδού 
Εγνατίας σε αποστάση περί τα 

10m από συμβολές του 
εγκάρσιου δικτύου 

03.05 

 

Κ-28α 10 10 

Τοποθετείται επί της οδού 
Εγνατίας σε αποστάση περί τα 

10m από συμβολές του 
εγκάρσιου δικτύου 

03.06 

 

Κ-30 1 1 

Τοποθετείται στη Χ.Θ.:0+979.18 
στην περιοχή του κυκλικού 

κόμβου 

04. Ρυθμιστικές Πινακίδες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩΔ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
(τεμ.) 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
DN 80 mm (3’’)  

(τεμ.) 
Παρατηρήσεις 

(Σύμφωνα με 
Ο.Μ.Ο.Ε.) 

Μεσαίο 
μέγεθος 

04.01 

 

Ρ-1 13 13 

Τοποθείται στις συμβολές επί 
του εγκάρσιου δικτύου πλησίον 

της διασταύρωσης 

04.02 

 

Ρ-2 1 1 
Τοποθετείται στην περιοχή του 

κόμβου (αρχή χάραξης) 

04.03 

 

Ρ-7 2 1 
Τοποθετείται στην περιοχή του 

κόμβου (αρχή χάραξης) 
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04.04 

 

Ρ-32 2 0 

Τοποθετείται στις 
Χ.Θ.:0+243.61 και 0+324.50 
(περιοχή πάρκου), σε κοινό 
στύλο με την πινακίδα Κ-16 

04.05 

 

Ρ-40 5 5 
Τοποθετείται σε απόσταση 10m 

από τον κυκλικό κόμβο 

04.06 

 

Ρ-52δ 2 0 

Τοποθετείται στην περιοχή του 
κόμβου (αρχή χάραξης) μαζί με 

την πινακίδα Π-77  

04.07 

 

Ρ-65 14 14 

Τοποθετείται επί στον χώρο 
εξοπλισμού επί του νοτίου 

πεζοδρομίου της Εγνατίας οδού 
για το διαχωρισμό των 

διαδρόμων των χρηστών 

 

*Σημειώνεται ότι στην περιοχή του κυκλικού κόμβου, η υφιστάμενη κατακόρυφη 

σήμανση θα διατηρηθεί.  

 

Το μεσαίο μέγεθος επιλέγεται αναλόγως της ταχύτητας 20≤V≤50km/h της οδού  

Σχήμα πινακίδας Μέγεθος 
Τριγωνικό (μήκος πλευράς) 900 

Κυκλικό (μήκος διαμέτρου) 650 

Τετραγωνικό (μήκος πλευράς) 650 

Ρομβοειδές (μήκος πλευράς) 600 

Οκταγωνικό (διάμετρος εγγεγραμμένου κύκλου) 900 

Ορθογωνικό (ύψος x πλάτος) 900x600 

 

Για την στήριξη των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης επιλέγονται στύλοι από 

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’). Σε κάθε στύλο δεν επιτρέπεται η 

στήριξη περισσοτέρων από δύο πινακίδες. Στις πληροφοριακές πινακίδες 

τοποθετούνται δύο στύλοι στήριξης, οι οποίοι δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση μεγαλύτερη από 1.50m 

 

Σύμφωνα με τις Ο.Μ.Ο.Ε. (Ο.Μ.Ο.Ε–Δ, κεφ.2) το πλάτος του πλευρικού χώρου 

ασφάλειας (SLV) εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ως εξής. 

 

V επιτ (km/hr) <50 <70 >70 

SLV (m) >0.75 >1.00 >1.25 

 

Οι αποστάσεις αυτές 

 αφορούν στην ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από τον άξονα του ιστού 

μέχρι το άκρο του οδοστρώματος. 

 πρέπει να προσαυξάνονται κατά 0.25m όπου δεν υπάρχει ούτε κράσπεδο, 

ούτε λωρίδα καθοδήγησης. 

 σε περιπτώσεις όπου υφίσταται κράσπεδο, σταθεροποιημένο έρεισμα (Λ.Ε.Α. 

ή Λ.Π.Χ) ή κεντρική νησίδα, οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να μειωθούν 
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κατά 0.25m 

 το άκρο της πινακίδας που είναι πλησιέστερα προς το οδόστρωμα θα πρέπει 

να απέχει από αυτό τουλάχιστον 0.50m. Σε ειδικές περιπτώσεις, εντός 

αστικών περιοχών, όταν δεν επαρκεί ο χώρος, η απόσταση αυτή μπορεί να 

μειωθεί σε 0.30m. 

 

Όλες οι πινακίδες σήμανσης ανεξαρτήτως μορφής και τύπου θα πρέπει να είναι 

πλήρως αντανακλαστικές με εξαίρεση τα μαύρα σύμβολα. Συγκεκριμένα θα 

διαθέτουν μεμβράνες με ιδιότητες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ. 

 

Στα σχέδια 401 ÷ 402 της παρούσας μελέτης επισημαίνονται όλες οι πινακίδες 

σήμανσης, με το ακριβές κείμενο, τη θέση τους και την ανάλογη στροφή τους, ώστε 

να είναι πλήρως ορατές από το χρήστη. 

 

6.11.4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  

Η οριζόντια σήμανση, αφορά κυρίως στην σήμανση – χρωματισμό του 

οδοστρώματος μιας οδού. Συμπληρώνει την κατακόρυφη σήμανση, υποβοηθά την 

καθοδήγηση των οδηγών στην επιθυμητή πορεία, προσφέρει σημαντικές λειτουργίες 

παρέχοντας 

 καθοδηγητική πληροφορία στους χρήστες της οδού και 

 σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουν οι χρήστες της οδού με 

ελάχιστο χρόνο απόσπασης της προσοχής τους από την προσπάθεια 

οδήγησης 

 

Η οριζόντια σήμανση συμβάλλει, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη σήμανση 

 στην ασφάλεια, 

 στην ορθολογική ρύθμιση της κυκλοφορίας, 

 στην επισήμανση επικίνδυνων σημείων ή περιοχών της οδού και 

 στην αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας των οδών. 

 

Η οριζόντια σήμανση αποσκοπεί, στην: 

 Οπτική καθοδήγηση της κυκλοφορίας 

 Κατανομή της κυκλοφορίας μέσω χωροθέτησης του οδοστρώματος 

 Διευθέτηση της κυκλοφορίας 

 

Η οριζόντια σήμανση της οδού επιλέχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορά σε 

 διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας - στάθμευσης 

 διαγραμμίσεις πεζοδιαβάσεων και ποδηλατοδιαβάσεων επί της οδού Εγνατίας 

και του εγκάρσιου δικτύου 

 σήμανση υποδομής ποδηλάτων με γραμμές και σύμβολα 
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6.11.4.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Η τυπική διατομή της οδού Εγνατίας σχεδιάστηκε με την πρόβλεψη διαμόρφωσης 

λωρίδων στάθμευσης σε εσοχές του πεζοδρομίου, πλάτους 2.00m εκατέρωθεν της 

οδού. 

 

Οι θέσεις στάθμευσης διαστάσεων 2.00m x 5.00m (πλάτος x μήκος) σχεδιάζονται 

υπό γωνία 0°. Συνολικά σχεδιάζονται 209 θέσεις στάθμευσης οχημάτων. Η 

διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης γίνεται με συνεχή γραμμή λευκού χρώματος, 

πάχους 0.10m.  

 

Η διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης διακόπτεται στις περιοχές εισόδου - εξόδου 

των παρακείμενων ιδιοκτησιών καθώς και στην περιοχή του πάρκου, όπου 

διαμορφώνεται διάβαση πεζών στο μέσο του οικοδομικού τετραγώνου, με 

παράλληλη δημιουργία εξοχής του πεζοδρομίου. Διακοπή των θέσεων υλοποιείται 

επίσης από τη Χ.Θ.:0+075.00 έως τη Χ.Θ.:0+122.23 (συμβολή της οδού), όπου 

υφίσταται το κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χρυσούπολης. 

 

Η λωρίδα στάθμευσης υλοποιείται εκατέρωθεν της οδού, από την αρχή της (συμβολή 

στην περιφερειακή οδό) έως και περί τη Χ.Θ.:0+980.00, όπου και διακόπτεται καθώς 

υπάρχει προσέγγιση στον κυκλικό κόμβο.  

 

6.11.4.2 ΒΕΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΙΚ βέλη οριζόντιας 

σήμανσης χρησιμοποιούνται σε όλους τους 

κόμβους προκειμένου να βοηθήσουν τους 

χρήστες της οδού για τις δυνατότητες 

κατεύθυνσης. Προδιαγράφονται στο παράρτημα  

Η 4 (φύλλα 1,3) του τεύχους ως εξής: 

 

Τα ανωτέρω πρότυπα βέλη μήκους 5.00m 

χρησιμοποιούνται σε όλες της οδούς (εκτός των 

αυτοκινητοδρόμων). 

 

6.11.4.3 ΠΟΔΗΛΑΤΟΛΩΡΙΔΑ 

Όσον αφορά στη σήμανση της ποδηλατολωρίδας, στα κριτήρια επιλογής του 

κατάλληλου τύπου (αναλόγως των φόρτων και της περιοχής που εντάσσεται) γίνεται 

αναφορά στις ΟΜΟΕ-ΙΚ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η εφαρμογή της σήμανσης 

εξαρτάται από την προσδοκώμενη χρήση της. 

 

Πρόσφατα (2016) το Υπουργείο δημοσίευσε τις "Τεχνικές Οδηγίες για 

ποδηλατοδρόμους (Υποδομές Ποδηλάτων) - ΦΕΚ 1053 / 14.04.2016", οι οποίες 

περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για τις ποδηλατολωρίδες και τη σήμανση τους. 

Οι ανωτέρω οδηγίες είναι εξειδικευμένο κείμενο και κρίνεται σκόπιμο να 

ακολουθηθούν στην παρούσα. 

 

Στις συμβολές του εγκάρσιου δικτύου προτείνονται πινακίδες Κ-17, που 

ενημερώνουν τους χρήστες για την διέλευση ποδηλατιστών, ενώ επί της 
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ποδηλατολωρίδας 

τοποθετείται το 

σήμα παραχώρησης 

της προτεραιότητας 

καθώς και συνεχής 

γραμμή πάχους 

0,50m για τον 

ορισμό θέσης 

στάσης και την 

παραχώρηση 

προτεραιότητας 

στους χρήστες του εγκάρσιου δικτύου . 

 

Η ποδηλατολωρίδα σημαίνεται με το σύμβολο του ποδηλάτου, σε όλο το μήκος της 

σε αποστάσεις ανά 50m. Σε περίπτωση που η πλευρά του ΟΤ δεν επιτρέπει τη 

σήμανση ανά 50m, τότε τοποθετείται στην αρχή, το μέσο και το τέλος του 

ποδηλατόδρομου, στο αντίστοιχο ΟΤ. 

 

Το σύμβολο παραχώρησης προτεραιότητας τοποθετείται στις διασταυρώσεις, ενώ η 

ποδηλατολωρίδα συνεχίζεται στις συμβολές του εγκάρσιου δικτύου με ειδική 

διαγράμμιση μικρών τετράγωνων διαστάσεων 0.20x0.20m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.4.4 ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ 

Διαβάσεις πεζών τοποθετούνται: 

 στη Χ.Θ:0+052.00,  

 στο μέσο του Ο.Τ. όπου βρίσκεται το πάρκο, (Χ.Θ.:0+282.72) 

 στην περιοχή του κυκλικού κόμβου.  

Η εγκατάστασή τους υλοποιείται με τυπική οριζόντια σήμανση με αντανακλαστικό 

υλικό λευκού χρώματος. Το πλάτος της πεζοδιάβασης είναι 3.00m, ενώ το πάχος της 

ζέβρας είναι 0.50m σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ - ΙΚ.  

 

Εικόνα 10 - Τυπική οριζόντια σήμανση πεζοδιάβασης 
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6.12 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.12.1 ΔΙΚΤΥΑ 

Στην περιοχή του έργου υπάρχουν εξοπλισμοί Δικτύων Κοινής Ωφέλειας, ορισμένοι 

εκ των οποίων απαιτείται να μετακινηθούν. Σύμφωνα με το τοπογραφικό υπόβαθρο 

οι υφιστάμενοι στύλοι Δ.Κ.Ω βρίσκονται επί το πλείστον σε επαφή ή πολύ κοντά στις 

περιφράξεις των ιδιοκτησιών. Με την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου  

 στο νότιο τμήμα της ανάπλασης οι περιφράξεις θα μετακινηθούν στο όριο της 

Ρ.Γ. 

 στο βόρειο τμήμα της ανάπλασης οι περισσότερες περιφράξεις θα 

παραμείνουν ως έχουν, εκτός 3 περιπτώσεων 

Στο νότιο τμήμα της παρούσας μελέτης η τυπική διατομή εφαρμόζει ζώνη πρασίνου - 

εξοπλισμού, πλάτους 0.75m. και προτείνεται να μετακινηθούν σε αυτήν οι στύλοι των 

ΔΚΩ. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα κρίνει εάν η απαιτούμενη μετακίνηση θα γίνει και 

πάλι στα όρια των περιφράξεων ή εντός της ζώνης πρασίνου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται πινακοποιημένες οι μετρήσεις των στύλων και σε ποια περιοχή 

βρίσκονται, σύμφωνα με την νέα διαμόρφωση - ανάπλαση. 

 

 
 

 
 

Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες συνολικά απαιτείται η μετακίνηση 26 στύλων 

ΔΕΗ και 17 στύλων ΟΤΕ. Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού είναι αρμοδιότητα της 

ΔΕΗ, στην οποία θα απευθυνθεί ο Εργοδότης με αίτημα τη μεταφορά – μετακίνηση 

των στύλων που δημιουργούν προβλήματα στον παρόντα σχεδιασμό. Η ακριβής 

κοστολόγηση θα γίνει μετά την έγκριση της μελέτης. 

 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για το δίκτυο του ΟΤΕ, καθώς επίσης και για το 

δίκτυο των οπτικών ινών, τα οποία διέρχονται από τις περιοχές επέμβασης του 

οδικού δικτύου. Ο Εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα για την κοστολόγηση 

των απαιτούμενων μετακινήσεων δικτύων στους αντίστοιχους φορείς ΔΚΩ. 
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6.12.2 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 

Ο σχεδιασμός της μελέτης ηλεκτροφωτισμού, λαμβάνει υπόψη την παρούσα μελέτη 

και γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές στις απαιτούμενες θέσεις των φωτιστικών 

έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία στις ράμπες πρόσβασης. Στην 

υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώθηκαν 19 στύλοι οδοφωτισμού που σύμφωνα με τη 

μελέτη θα μετακινηθούν ή θα αντικατασταθούν. Επιλέγεται η τοποθέτηση των στύλων 

οδοφωτισμού αφ’ενός στην προβλεπόμενη ζώνη πρασίνου και εξοπλισμού και εφ 

ετέρου, στα όρια της ιδιοκτησίας του βόρειου πεζοδρομίου. 

 

6.12.2.1 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις: 

(α) C.I.E. έκδοση 12η  

(β) DIN 5044 / 81 

(γ) EHI/0/123/8.3.88 & EMI/0/268/9.7.87 ΥΠΕΧΩΔΕ 

(δ) Τεχνικών προδιαγραφών οδικού ηλεκτροφωτισμού ΦΕΚ (573/9.9.86) 

(ε) Κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

(στ) ΟΣΜΕΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. 

(ζ) ΕΛΟΤ ΕΝ 13201.02/2004-03-16: Φωτισμός οδών-Μέρος 2:Απαιτήσεις επιδόσεων 

 

Συμφώνα με τα παραπάνω δεδομένα οι φωτοτεχνικοί υπολογισμοί υπερκαλύπτουν 

τις παρακάτω απαιτήσεις για κατηγορία φωτισμού ME4a: 

1. Για το οδόστρωμα της κύριας λωρίδας κυκλοφορίας: 

(α) Μέση λαμπρότητα:                                  Lav > = 0,75 cd/m2  

(β) Διαμήκη ομοιομορφία για κάθε λωρίδα: Ui >= 0,60 

(γ) Συνολική ομοιομορφία:                           Uo >= 0,40 

(δ) Φυσιολογική θάμβωση:                           TI < 15 

(ε) Δεικτης Φωτισμού Περιβάλλοντος         SR >= 0.,50  

 

2. Για τις λωρίδες στάθμευσης, πεζόδρομους και ζώνη διέλευσης τυφλών η  

εγκατάσταση θα πρέπει να δίνει μέσο φωτισμό για κατηγορία φωτισμού CE5, Eav >= 

7,5 lux και συνολική ομοιομορφία U0>=0,40.  

 

6.12.2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Για τα τμήματα της κύριας αρτηρίας πλάτους 7m  (3,5+3,5) καθώς και των λωρίδων 

στάθμευσης (2m + 2m), προβλέπεται η διαμήκης τοποθέτηση των φωτιστικών σε 

μονόπλευρη διάταξη, με απόσταση επανάληψης  κατά μέσο όρο τα 33m. Οι θέσεις 

διαφοροποιούνται ελαφρώς προκειμένου να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία στις 

ράμπες πρόσβασης. Οι σιδηροϊστοί θα έχουν ύψος 9m, θα τοποθετηθούν μέσα στην 

προβλεπόμενη ζώνη πρασίνου - εξοπλισμού και θα φέρουν διπλό βραχίονα μήκους 

50cm. Ο βραχίονας θα φέρει στην μία άκρη φωτιστικό σώμα με ένα λαμπτήρα LED 

125 W, με κλίση 150 σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη . 

 

Επί του ίδιου σιδηροιστού και σε ύψος επίσης 9m αλλά στην άλλη άκρη του διπλού 

βραχίονα θα τοποθετηθεί φωτιστικό σώμα με ένα λαμπτήρα LED 45 W με κλίση 150 

σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη, προκειμένου μα επιτευχθούν οι επιθυμητές 

συνθήκες φωτισμού του νότιου πεζοδρομίου (ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος - ζώνη 

τυφλών). 
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Για τον φωτισμό του βόρειου πεζοδρομίου προβλέπεται η διαμήκης τοποθέτηση των 

φωτιστικών σε μονόπλευρη διάταξη, με απόσταση επανάληψης  κατά μέσο όρο τα 

33m. Οι θέσεις διαφοροποιούνται ελαφρώς προκειμένου να μην εμποδίζεται η 

κυκλοφορία στις ράμπες πρόσβασης. Οι σιδηροϊστοί θα έχουν ύψος 7m, θα 

τοποθετηθούν μέσα στην προβλεπόμενη ζώνη πρασίνου - εξοπλισμού και θα 

φέρουν μονό βραχίονα μήκους 50cm. Ο βραχίονας θα φέρει στην μία άκρη φωτιστικό 

σώμα με ένα λαμπτήρα LED 45 W, με κλίση 200 σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη  

 

Όλα τα φωτιστικά θα είναι τύπου CUT – OFF. 

 

6.12.2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Προβλέπεται να εγκατασταθούν 2 πίλλαρ με τις αντίστοιχες διανομές για την 

τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων.  

 

Η τροφοδότηση των ιστών θα γίνει με τριφασική γραμμή από καλώδιο J1VV-R 4 x 

10mm2. Κάθε ιστός θα τροφοδοτείται από μία φάση του δικτύου. Οι διακλαδώσεις 

των καλωδίων θα γίνονται μέσα στο ακροκιβώτιο (γκοφρέ) κάθε ιστού, δηλαδή το 

καλώδιο θα μπαίνει και θα βγαίνει σε κάθε ιστό. 

Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα στο έδαφος σε βάθος περίπου 70cm. Θα 

οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ 90mm, 6 ατμ. σε κάθε 

σωλήνα τοποθετείται γενικά ένα μόνο καλώδιο οδικού φωτισμού. Στις διαβάσεις των 

δρόμων θα τοποθετείται πάντοτε ένας επιπλέον σωλήνας για μελλοντική χρήση. 

 

Τα τροφοδοτικά καλώδια των ιστών κατά τη διέλευσή τους άνω τεχνικών έργων 

καθώς και στις διαβάσεις των δρόμων, θα προστατεύονται, μέσα σε γαλβανισμένη 

σιδηροσωλήνα 4΄΄.  

 

Προβλέπονται φρεάτια για το τράβηγμα των καλωδίων στην προκατασκευασμένη 

βάση στηρίξεως κάθε ιστού και στις διαβάσεις των δρόμων κτλ.  

 

Από το ακροκιβώτιο (γκοφρέ) κάθε στύλου θα ξεκινάει καλώδιο J1VV 3 x 1,5 mm2 

για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος του στύλου. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα 

υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά, οι ακροδέκτες 

συνδέσεως των εισερχομένων και εξερχομένων καλωδίων, γειώσεις κτλ. 

 

Κάθε ΠΙΛΛΑΡ και διανομή θα γειωθεί μέσω μιας πλάκας γειώσεως. Από κάθε 

διανομή θα ξεκινάει ο αγωγός γείωσης για κάθε τροφοδοτική γραμμή, ο οποίος θα 

είναι γυμνός χαλκός διατομής 25mm2. Ο αγωγός γειώσεως θα τοποθετηθεί στο ίδιο 

χαντάκι με το κύριο καλώδιο. Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται με τον αγωγό 

γείωσης μέσω γυμνού χάλκινου αγωγού διατομής 6 mm2 . Η σύνδεση των δυο 

αγωγών θα γίνεται με τη βοήθεια σφιγκτήρων μέσα στο φρεάτιο της βάσης του 

σιδηροϊστού, από όπου περνάει και ο αγωγός γείωσης. 

 

Το ΠΙΛΛΑΡ θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία, στο ένα θα εγκατασταθεί ο 

μετρητής της ΔΕΗ και η συσκευή Τ.Α.Σ. ( Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας) και 

στο άλλο η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και 

προστασίας των γραμμών. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα, και οι εντολές 

(ON -OFF), θα δίνονται από τη συσκευή ΤΑΣ σε επαφές (CONTACTORS) που 

προβλέπεται να υπάρχουν μετά το διακόπτη και ασφάλεια κάθε αναχωρούσης  
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γραμμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και χρονοδιακόπτες για την αφή 

του οδοφωτισμού. 

 

6.12.2.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ 

Οι αποστάσεις μεταξύ των ιστών καθορίζονται από την παρούσα μελέτη και 

φαίνονται στα σχέδια. 

 

Στην πράξη η τοποθέτηση των ιστών πρέπει να λάβει υπόψη τα παρακάτω εμπόδια: 

 

(α) Τις  διαβάσεις. 

(β) Τα φρεάτια κάθε μορφής όπως: αποχέτευσης, παραλαβής βρόχινων νερών, 

ελέγχου άρδευσης, ποτίσματος, εκκένωσης, αερισμού κτλ.  

(γ) Η απόσταση μεταξύ βάσεων ιστών ηλεκτροφωτισμού και ενός από τα παραπάνω 

φρεάτια καθορίζεται περίπου 5m ώστε ο αγωγός ΡΕ που προβλέπεται για την 

διέλευση καλωδίων να μπορεί να καμφθεί για την αποφυγή εμποδίων. Έτσι είναι 

δυνατόν οι αποστάσεις των ιστών να διαφοροποιηθούν. Αυτή η διαφοροποίηση δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 1m.  

δ) Οι ιστοί τοποθετούνται έξω από τα ερείσματα και έξω από τάφρους και στηθαία 

ασφαλείας. Είναι δυνατόν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης να τοποθετηθεί το 

τμήμα της βάσης που εμπεριέχει και το φρεάτιο του ιστού μέσα στη ζώνη του 

ερείσματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή 

ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιοσταθμία βάσης-φρεατίου και ερείσματος, το δε 

χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου να είναι αντοχής C250. 

ε) Οι βάσεις και τα φρεάτια των ιστών θα είναι τυποποιημένα σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Σχέδια Λεπτομερειών. 

     

6.12.2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Προβλέπεται να εγκατασταθούν 2 πίλλαρ με τις αντίστοιχες διανομές για την 

τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων.  

 

Το ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε πιλλαρ (πίνακα διανομής) μέχρι τα φωτιστικά σώματα 

που τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο. Τα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται με την 

τοποθέτηση τους μέσα σε σωλήνες. 

 

Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων θα είναι πολυαιθυλενίου ΡΕ εξωτερικής 

διαμέτρου 90 mm, ονομαστικής πίεσης 6 bar. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε 

βάθος περίπου 70 cm. Στις διαβάσεις των δρόμων καθώς και σε περιπτώσεις που 

απαιτείται ιδιαίτερη μηχανική αντοχή των σωλήνων (λόγω αιτιολογημένων ειδικών 

συνθηκών) το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευάζεται με γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου με πράσινη ετικέτα Φ 4”. Στις διαβάσεις των δρόμων 

θα τοποθετείται πάντοτε ένας επιπλέον σωλήνας για μελλοντική χρήση. 

 

Στις διαβάσεις των δρόμων θα προβλέπεται πάντοτε ένας επί πλέον σωλήνας, οι δε 

σωλήνες στη περίπτωση αυτή θα προστατεύονται με εγκιβωτισμό τους μέσα σε 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν πάντα σε 

φρεάτια καλωδίων. 

 

Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί με καλώδια τυπου J1VV διατομής 4x10mm2 . 
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 Η πτώση τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της τάσης τροφοδοσίας. 

 

Σε κάθε σωλήνα θα τοποθετούνται μόνο καλώδια οδικού φωτισμού. 

 

Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδιων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια 

των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο 

ακροκιβώτιο και θα μπαινοβγαίνει για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού, θα 

αφήνεται μήκος καλωδίου τουλάχιστον 1.0 m. 

 

Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος  οδικού φωτισμού από το ακρωκιβώτιο 

του ιστού, θα γίνεται με καλώδιο τυπου J1VV διατομής 3 x 1,5 mm2. 

 

Για το τράβηγμα των καλωδιων στο υπόγειο δικτυο θα προβλεφθούν φρεάτια. 

Προβλέπεται πάντοτε ένα φρεάτιο στη προκατασκευασμένη βάση κάθε ιστού 

ενσωματωμένο σε αυτή. Μεμονωμένα φρεάτια θα προβλέπονται στις διελεύσεις 

δρόμων, για τη προσέγγιση του πρώτου φωτιστικού σώματος κλπ. Τα μεμονωμένα 

αυτά φρεάτια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των Προτύπων 

Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε.). 

 

6.12.2.6 ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

Για την γείωση της εγκαταστάσεις οδικού φωτισμού θα προβλεφθεί γυμνός χάλκινος 

αγωγός πολύκλωνος διατομής 25 mm2, ο οποίος θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος 

και θα οδεύει παράλληλα (στην ίδια τάφρο) με το τροφοδοτικό καλώδιο των ιστών. 

 

Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται με τον αγωγό γείωσης μέσω γυμνού 

χάλκινου αγωγού διατομής 6 mm2 . Η σύνδεση των δυο αγωγών θα γίνεται με τη 

βοήθεια σφιγκτήρων μέσα στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού, από όπου 

περνάει και ο αγωγός γείωσης. 

 

Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί επίσης προς την στεγανή διανομή μέσα στο πίλλαρ. 

Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί τέλος και προς πλάκες γείωσης. Πλάκες γειώσεις 

προβλέπονται στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραμμής καθώς και σε κάθε Πίλλαρ. Οι 

πλάκες γείωσης θα κατασκευαστούν από πλάκες χαλκού διαστάσεων 500x500x5mm 

και θα εγκατασταθούν μέσα στο έδαφος σε βάθος 1.0μ. 

 

6.12.2.7 ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Το πίλλαρ θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 6 της απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΕΗ1/Ο/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573Β/9.9.86), που έχει ως ακολούθως: 

 

Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ο 

μετρητής της ΔΕΗ και η συσκευή Τ.Α.Σ. (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας) και 

στο άλλο ή στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και 

προστασίας των γραμμών. 

 

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα και οι εντολές ενεργοποίησης του φωτισμού 

θα δίνονται από την συσκευή ΤΑΣ, από χρονοδιακόπτη και από εξωτερικό 

φωτοκύτταρο. Οι εντολές θα ενεργοποιούν αντίστοιχους ηλεκτρονόμους ισχύος που 

θα ελέγχουν κάθε επί μέρους κύκλωμα φωτισμού. Το φωτοκύτταρο θα είναι βαρέως 
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βιομηχανικού τύπου στεγανό ΙΡ54 και θα διαθέτει ρύθμιση στάθμης φωτισμού (σε 

lux) και αργή απόκριση της τάξης των 2 min. Το φωτοκύτταρο θα τοποθετείται σε 

σημείο που δεν θα επηρεάζεται από τον οδοφωτισμό.  

 

Το πίλλαρ θα είναι πίνακας βαρέως βιομηχανικού τύπου, στεγανός με βαθμό 

προστασίας ΙΡ54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. 

 

Το πιλλαρ θα κατασκευαζεται με πλαίσιο από σιδηρογωνίες και με μαύρη λαμαρίνα 

(ντεκαπέ) πάχους 2 mm. Μετά την κατασκευή θα γαλβανίζεται εν θερμώ, εσωτερικά 

και εξωτερικά. 

 

Το θερμό γαλβάνισμα θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές NF 

(Γαλλίας) και ASTM (ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και θα περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια: 

 

Α) Προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας : Καθαρισμός από βρωμιές, λιπαντικά και 

αποξείδωση από σκουριές κλπ. 

Β)  Προστασία της μεταλλικής επιφάνειας (prefluxing) : Καθαρισμός και προστασία 

της επιφάνειας από οξειδώσεις, προετοιμασία για γαλβάνισμα με ειδικές ρητίνες. 

Γ) Θερμό γαλβανισμα με εμβάπτιση σε λειωμένο ψευδάργυρο 

Δ) Τελική επεξεργασία (finishing) : ψύξη, απομάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσματος, 

επιθεώρηση κτλ. 

Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι 65μm ή 

450gr/m2 . 

 

Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβανιστα σημεία κλπ. 

 

Μετά το θερμό γαλβάνισμα το pillar θα βάφεται ως ακολούθως: 

Α) βαφή με αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισμένη 

λαμαρίνα 

Β) τελική βαφή με δυο στρώσεις εποξειδικού χρώματος γκρι δύο συστατικών με 

ελάχιστο πάχος 400μm. 

Επίσης θα δίνεται εγγύηση 10 ετών πρόσφυσης της βαφής στο θερμό γαλβανισμα. 

 

Οι εξωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του πίλλαρ θα είναι πλάτος 1.45m, ύψος 1.30m 

και βάθος 0.40m, θα αποτελείται από δυο μέρη τα οποία θα κλείνουν με χωριστές 

θύρες και εσωτερικώς θα διαιρείται με λαμαρίνα πάχους 2mm σε δύο χώρους. 

Ο ένας προς τα αριστερά, θα έχει πλάτος 0.60m κα θα προορίζεται για τον μετρητή 

και τον δέκτη ΤΑΣ τη ΔΕΗ και ο άλλος πλάτος 0.85m για την ηλεκτρική διανομή. 

 

Οι πόρτες του πίλλαρ θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικα λάστιχα και θα 

εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του πιλλαρ 

ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Ο πίνακας θα φέρει 

δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 4cm. για απορροή των βρόχινων υδάτων. 

 

Το κάθε πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα C16/20 υπερυψωμένη κατά 

400mm τουλάχιστον από το περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από 

πλημμύρα. Στην βάση του πίλλαρ θα καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των 

καλωδίων. Στο σημείο επαφής του με τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία 

πάχους 3.5mm και πλάτους 40 mm . Στις τέσσερις γωνίες θα υπάρχει συγκολλημένη 
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στη σιδηρογωνια τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχτούν τρύπες για να βιδωθούν 

τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το πρέπει να 

μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλιώση. 

 

Το πίλλαρ θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει 

άνεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και την σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των 

οργάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί μεγάλη σημασία στη καλή και σύμμετρη 

εμφάνιση του. 

 

Στον χώρο που προορίζεται για την ΔΕΗ και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι 

στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήματος Π 

(που θα κατασκευαστούν από στραντζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων 30x20x2 mm) 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm για την στερέωση των 

οργάνων της ΔΕΗ. Η λαμαρίνα στο χώρο της ΔΕΗ θα έχει ύψος 0.60mκαι πλάτος 

0.4m και οι οδηγοί της θα βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς και αριστερής πλευράς. 

Στον χώρο που προορίζεται για τις διανομές θα υπάρχει, στερεωμένη με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο όπως πιο πάνω, γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 1.10m πλάτους 

0.60m και πάχους  2mm για την στερέωση των διανομών. 

 

Τα κλειδιά και ο τρόπος μανδάλωσης και κάθε άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια θα 

φαίνονται στο κατασκευαστικό σχέδιο της μελέτης. Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα 

είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου και θα υπάρχουν δυο διαφορετικά, το ένα για τον 

χώρο της ΔΕΗ και το άλλο για τον χώρο της διανομής. Το ζεύγος αυτό των κλειδιών 

θα είναι το ίδιο για όλα τα πίλλαρ της εργολαβίας. 

 

Στο δεξιά μέρος του πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα 

περιλαμβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων του φωτισμού. 

Η διανομή θα αποτελείται από ξεχωριστό στεγανό κιβώτιο κατασκευασμένο από 

κράμα αλουμινίου, πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα ή πολυκαρβονικό 

πλαστικό. Το κιβώτιο θα είναι άκαυστο, ικανό να αντιμετωπίσει συνθήκες εξωτερικού 

χώρου και υγρασίας θάλασσας. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν 

άνετα όλα τα εξαρτήματα των διανομών και θα υπολογιστεί κατά VDE 0660. Το 

κιβώτιο θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του 

καλωδίου παροχής της ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την 

έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

Το κιβώτιο θα περιέχει: 

 

- Γενικό διακόπτη κατά DIN 49290 

- Γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522 

- Αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες κατά VDE 0661   

- Ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού κατά VDE 0660 

- Χρονοδιακόπτη κατά DIN 40050 

- Πρίζα σούκο 16 Α κατά DIN 49462 

- Λυχνία νυκτερινής εργασίας 

 

Στο κάτω μέρος του κιβώτιου θα τοποθετηθούν οι κλεμοσειρες σύνδεσης των 

καλωδιων. 

 

Η διάταξη του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι η εξής: 

- Γενικός τριπολικος διακόπτης 
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- Γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης  

- Μαγνητοθερμικός διακόπτης για κάθε κύκλωμα φωτισμού 

- Ηλεκτρονόμος ισχύος για κάθε κύκλωμα φωτισμού 

 

Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν 

οι παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της: 

 

Α) Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ θα είναι από το κάτω μέρος εφόσον 

η τροφοδότηση είναι υπόγεια. Αν όχι, θα είναι από το πάνω μέρος με τους 

κατάλληλους στυπιοθλίπτες. 

 

Β) Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και 

αισθητική άποψη. Έτσι τα καλώδια που θα είναι μονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες 

και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά σφιγμένα στις κλέμες των οργάνων  και θα 

φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες. 

 

Γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμες βαρέως 

τύπου ράγας, και θα έχουν την κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς 

κίνδυνο βλάβης με τη μέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 

 

6.12.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Εκατέρωθεν της οδού Εγνατίας διατάσσονται κατοικίες ή/και εμπορικές επιχειρήσεις. 

Απαλλοτριώσεις δεν απαιτούνται διότι επιλέχθηκε η εφαρμογή του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού και η τήρηση των ορίων που προβλέπει αυτό. Ιδιοκτησίες που έχουν 

καταλάβει δημόσιο χώρο θα πρέπει να συμμορφωθούν κατά την φάση υλοποίησης 

του έργου. 

 

6.12.4 ΥΛΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου αφορούν σε  

 υλικά οδοστρωσίας, που η προμήθειά τους γίνεται από το λατομείο Ξεριά, σε 

απόσταση περί τα 7.0km και 

 ασφαλτικά υλικά, που η προμήθειά τους γίνεται από το Ποντολίβαδο , σε 

απόσταση περί τα 12.0km  

 

Τα υλικά κατασκευής δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, ως προς την προμήθειά τους. 

 

 

6.13 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.13.1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει διαμορφώσεις / αναμορφώσεις της διάταξης των 

χώρων λειτουργίας της οδού, επί μήκους 1.0km, με συνέπεια την ύπαρξη 

δυσχερειών κατά τη φάση κατασκευής. Η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό δεν 

είναι κατ΄ αρχήν αποδεκτή, καθώς η υλοποίησή της απαιτεί περιπορείες. 

 

Η κατασκευή του έργου προτείνεται να γίνει σε φάσεις, όπως αναλύεται παρακάτω: 
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 φάση 1η : εργασίες κατασκευής κεντρικού οδικού τμήματος κυκλοφορίας με 

τμηματική και διαδοχική αποκατάσταση συμβολών εγκάρσιου δικτύου. Η 

κυκλοφορία των εγκάρσιων οδών που θα αποκόπτεται, θα γίνεται μέσω 

παράλληλων οδών και εκτός της περιοχής εργασιών 

 

 
 

 φάση 2η : εργασίες διαμόρφωσης λωρίδων στάθμευσης και πεζοδρομίων 

 
 

 

 φάση 3η : εργασίες διαμόρφωσης κόμβων στις περιοχές συμβολής της 

Εγνατίας Οδού στο υφιστάμενο δίκτυο, με εκτροπή της κυκλοφορίας σε 

παράλληλο δίκτυο 
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Ο Ανάδοχος Κατασκευής είναι δυνατόν να προτείνει διαφορετικές φάσης 

κατασκευής, ώστε να προσαρμόζονται στον διατιθέμενο εξοπλισμό, καθώς και στις 

εποχιακές ανάγκες κυκλοφορίας. 

 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα, ώστε να 

υπάρξουν οι ελάχιστες οχλήσεις στη λειτουργία των παρόδιων ιδιοκτησιών. 

 

Ο Ανάδοχος της κατασκευής του έργου θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη εργοταξιακής 

σήμανσης σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ (Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε 

Οδούς / Τεύχος 7 / 2010) που θα προσαρμοστεί στο επιλεχθέν σενάριο υλοποίησης 

του έργου. 

 

Σε όλες τις φάσεις κατασκευής θα πρέπει να τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα 

ασφάλειας για τους διερχόμενους αλλά και για τους εργαζόμενους Η ένδυση των 

εργαζόμενων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να διακρίνονται από τα διερχόμενα 

οχήματα όλες τις ώρες κατά τις οποίες θα εκτελούνται έργα, αλλά και να 

προστατεύονται από πιθανά ατυχήματα. 

 

6.13.2 ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Κατά την κατασκευή του έργου, στις θέσεις των συμβολών στην Εγνατία Οδό θα 

διαμορφωθούν οι συμβολές του εγκάρσιου δικτύου, οι οποίες στα οικονομικά 

στοιχεία λαμβάνονται υπόψη. 
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7.Υδραυλικά στοιχεία 

7.1 Αγωγός D800mm 

Για την όδευση από τον κυκλικό κόμβο 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 50 

στρέμματα τα οποία αντιστοιχούν σε μια παροχή της τάξεως των 0,55 m3/s Οι 

τσιμεντοσωλήνες είναι άοπλοι, εγκιβωτισμένοι σκυρόδεμα πάχους 0,30m από όλες 

τις πλευρές τους. Τα τμήματα του αγωγού συνδέονται μεταξύ τους με 10 τυπικά 

φρεάτια Φ120. 

Ο αγωγός D800mm ξεκινάει από φρεάτιο πλησίον του κυκλικού κόμβου στο οποίο 

(από υποδείξεις της ΔΕΥΑ Νέστου) εμφανίζεται εντονότερο το πρόβλημα της 

πλημμύρας. (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 11 - Θέση έναρξης D800mm Χ.Θ.0+000 (google earth) 

Στη συνέχεια ο αγωγός διανύει την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι το ύψος της οδού 

Αμύντα, παραλαμβάνοντας τα όμβρια που κατέληγαν στο υφιστάμενο δίκτυο της 

οδού. (εικόνα 4) 
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Εικόνα 12 - Συμβολή οδών Ελ. Βενιζέλου και Αμύντα, Χ.Θ. 0+227.6 (google earth) 

Ακολουθώντας την οδό Αμύντα της οποίας αντικαθιστά το υπάρχον δίκτυο 

αποχέτευσης, καταλήγει στη θέση όπου θα κατασκευαστούν οι δεξαμενές με το 

αντλιοστάσιο. 

 

Εικόνα 13 - Θέση Συστήματος δεξαμενών & αντλιοστασίου 

Η διατομή που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί είναι σύμφωνα με την παρακάτω 

λεπτομέρεια. 

Δεξαμένες 
Αντλιοστάσιο 

D800 
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Εικόνα 14 - Τυπική διατομή D800mm 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του αγωγού παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. 

7.2 Σύστημα Δεξαμενών 

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

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

λειτουργήσει το σύστημα των τριών δεξαμενών ως buffer 600m3 (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 3 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. 

7.3 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. 

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 
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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. 

7.4 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 στην νοτιοδυτική 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. 

7.4.1 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 
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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 

β) Εξασφάλιση στις διακλαδώσεις 

P

 



40 

 

 

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: 

bad

R
b



707,0

 (cm) 
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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 

7.4.2 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.  

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των αγωγών παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙΙ. 

7.5 Δίκτυο Ομβρίων οδού Εγνατίας 

Το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων περιλαμβάνει φρεάτια συλλογής και αγωγούς που 

καταλήγουν στον αγωγό ομβρίων υπό της οδού Εγνατίας. Για λόγους ευκολίας 

κατασκευής αλλά και για λόγους μείωσης των οχλήσεων στο υφιστάμενο δίκτυο 

επιλέχθηκε η χρήση του υφιστάμενου με τροποποιήσεις των σημείων συλλογής. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή νέων φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων στις 

επιθυμητές θέσεις για την αποχέτευση της οδού και η σύνδεση των νέων σημείων με 

το υφιστάμενα με κατάλληλες προσαρμογές κατά περίπτωση. 
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7.6 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 120,56 μέτρων. 

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

συρματόπλεγμα. 

8.Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου εκτιμήθηκε σύμφωνα με τα Ενιαία Περιγραφικά 

Τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην τελευταία τους αναπροσαρμογή - βελτίωση. 

Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής υπολογίστηκε για μέγιστη απόσταση 

5 km , με τιμή 0,19€/m3/km, σύμφωνα με την υπ’ Αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 

1746Β/19-05-2017) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  

Το κόστος μεταφοράς των προμηθευόμενων υλικών λατομείου υπολογίστηκε για 

απόσταση 7 km, με τιμή 0,19€/m3/km, σύμφωνα με την υπ’ Αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 

466 (ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ως χώρος προμήθειας 

θεωρήθηκε, έπειτα από συμφωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η περιοχή 

Χρυσούπολης. 

Το κόστος μεταφοράς της προμηθευόμενης ασφάλτου υπολογίστηκε για απόσταση 

12 km, με τιμή 0,22€/m3/km (0,19€/m3/km + 0,03€/m3/km πρόσθετη τιμή για 

παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης), σύμφωνα με την υπ’ Αρ. 

ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ως χώρος 

προμήθειας θεωρήθηκε η ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χρυσούπολης στην 

οποία λειτουργούν νόμιμες επιχειρήσεις παρασκευής και προμήθειας ασφάλτου. Η 

τελική αναγωγή στο άρθρο έγινε για επιφάνεια πάχους 5cm (0,22€/m3/km*0,05m = 

0.011€/m2/km). 

9. 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. 
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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. 

9.1 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. 

9.2 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. 

9.3 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. 
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 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.  

9.4 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 

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.  
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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. 

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.  

9.5 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 
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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. 

9.6 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. 

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. 

9.7 Ισοδυναμική προστασία 

Προβλέπεται 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. 
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9.8 Σύστημα αυτοματισμού αντλιοστασίου 

9.8.1 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 

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. 

9.8.2 Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος αυτοματισμού 

9.8.2.1 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. 

9.8.2.2 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  
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2. Ανεμιστήρας αερισμού χώρων 

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

"αυτόματα", "στάση". 

 Σήμανση λειτουργίας 

 Σήμανση βλάβης 

1. Έλεγχος λειτουργίας όλων των λυχνιών του πίνακα 

2. Όλες οι σημάνσεις του πίνακα θα είναι οπτικές.  

9.8.2.3 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. Όταν 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 εφόσον 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. 
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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. 

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. 

9.8.3 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 
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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. 

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. 

Όλες 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. 

Όλες 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. 

9.9 Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός 

9.9.1 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. 
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9.9.2 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: 

 το επικοινωνιακό υλικό και λογισμικό τηλελέγχου 

 εξοπλισμό της αίθουσας ελέγχου (βιομηχανικό PC με οθόνη προβολής) 

9.9.3 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.). 

9.10 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 
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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.). 

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. 
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 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 

πίνακα ανταλλακτικών (spare parts) του κατασκευαστή. Επίσης θα παραδοθούν 

και δύο κινητά φωτιστικά στεγανά με κατάλληλο μήκος καλωδίου. 

 

Ο Συντάκτης Ο Συντάκτης 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Χρυσούπολη,  09/07/2018 

  

Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος, Δόμησης & 

Ποιότητας Ζωής 

   

Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./Γ' 
Κάλφας Κωνσταντίνος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Λόβουλου Κυριακή 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ D800) 
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1. Συντεταγμένες Αγωγού σε ΕΓΣΑ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
D800mm 

  X Ψ   

1 558798.772 4537047.534   

2 558757.103 4537075.887   

3 558715.104 4537104.465   

4 558673.104 4537133.042   

5 558610.598 4537175.574   

6 558579.172 4537135.664   

7 558547.712 4537095.775   

8 558529.847 4537073.105   

9 558528.319 4537051.759   

10 558556.965 4537052.428   

11 558567.606 4537051.287   

 

2. Διατομή : ΤΣ DN800mm 

Α/Α Από Κόμβο Σε Κόμβο Ονομασία Αγωγού Μήκος (m) 

1 J1 J2 C1 50.400 

2 J2 J3 C2 50.800 

3 J3 J4 C3 50.800 

4 J4 J5 C4 75.604 

5 J5 J6 C5 50.798 

6 J6 J7 C6 50.802 

7 J7 J8 C7 28.863 

8 J8 J9 C8 21.401 

9 J9 J10 C9 28.654 

10 J10 J11 C10 10.702 

   Σύνολο 418.824 

 

3.Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

Τμήμα Αγωγού 
Παροχή 
(m3/s) 

Βάθος Ροής 
(m) 

Ταχύτητα 
(m/s) 

Froude Πλήρωση 

C1 0.550 0.552 1.490 0.640 0.690 

C2 0.550 0.554 1.480 0.640 0.690 

C3 0.550 0.540 1.520 0.660 0.680 

C4 0.550 0.557 1.470 0.630 0.700 

C5 0.550 0.540 1.520 0.660 0.680 

C6 0.550 0.465 1.820 0.850 0.580 

C7 0.550 0.567 1.440 0.610 0.710 

C8 0.550 0.533 1.550 0.680 0.670 

C9 0.550 0.566 1.450 0.610 0.710 

C10 0.550 0.509 1.630 0.730 0.640 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HDPE 

DN450, 16 atm) 
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1. Συντεταγμένες αγωγών σε ΕΓΣΑ 

 

  

Συντεταγμένες καταθλιπτικών 2*DN400 

      

ΑΓΩΓΟΣ 1 ΑΓΩΓΟΣ 2 

Χ Ψ Χ Ψ 

1 558560.742 4537047.478 558560.205 4537049.792 

2 558559.425 4537035.490 558558.668 4537036.272 

3 558532.956 4537037.308 558532.638 4537038.032 

4 558448.671 4537043.287 558448.807 4537043.979 

5 558435.271 4537044.438 558435.330 4537045.136 

6 558227.063 4537061.970 558227.119 4537062.667 

7 558101.588 4537071.794 558101.641 4537072.492 

8 558068.524 4537074.252 558068.575 4537074.950 

9 558025.166 4537077.301 558025.215 4537077.999 

10 558009.943 4537078.368 558009.992 4537079.067 

11 557929.076 4537084.051 557929.125 4537084.750 

12 557914.236 4537085.081 557914.285 4537085.779 

13 557834.444 4537090.677 557834.497 4537091.375 

14 557783.270 4537094.927 557783.596 4537095.602 

15 557766.616 4537112.735 557767.147 4537113.192 

16 557737.085 4537150.132 557737.634 4537150.566 
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2. Διατομή : PE 100 DN450mm PN16atm 

Α/Α Από Κόμβο Σε Κόμβο Ονομασία Αγωγού Μήκος (m) 

1 N2 N3 P2 84.497 

2 N3 N4 P3 13.451 

3 N4 N5 P4 208.945 

4 N5 N6 P5 125.859 

5 N6 N7 P6 33.155 

6 N7 N8 P7 43.465 

7 N8 N9 P8 15.261 

8 N9 N10 P9 81.066 

9 N10 N11 P10 14.876 

10 N11 N12 P11 79.988 

11 N12 N13 P12 51.350 

12 N13 N14 P13 24.382 

13 N14 N15 P14 47.651 

14 J2 J3 P'2 84.042 

15 J3 J4 P'3 13.528 

16 J4 J5 P'4 208.948 

17 J5 J6 P'5 125.862 

18 J6 J7 P'6 33.157 

19 J7 J8 P'7 43.467 

20 J8 J9 P'8 15.261 

21 J9 J10 P'9 81.066 

22 J10 J11 P'10 14.876 

23 J11 J12 P'11 79.984 

24 J12 J13 P'12 51.076 

25 J13 J14 P'13 24.083 

26 J14 J15 P'14 47.622 

27 J1 J2 P'1 26.090 

28 N1 N2 P1 26.532 

29 N0 N1 P0 12.092 

30 J0 J1 P'0 13.636 
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3. Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 
Όνομα 

Αγωγού 
Ταχύτητα 

(m/s) 
Παροχή 

(L/s) Απώλειες (m/km) Τριβή 

Α
Γ

Ω
Γ

Ο
Σ

 1
 

P0 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P1 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P2 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P3 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P4 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P5 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P6 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P7 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P8 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P9 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P10 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P11 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P12 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P13 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P14 1.06 110.0 3.123 0.0200 

Α
Γ

Ω
Γ

Ο
Σ

 2
 

P'0 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'1 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'2 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'3 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'4 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'5 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'6 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'7 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'8 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'9 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'10 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'11 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'12 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'13 1.06 110.0 3.123 0.0200 

P'14 1.06 110.0 3.123 0.0200 

 


