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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο  του  έργου  είναι  η  κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου   αγωγοί,
βαρύτητας  7800,00  μμ,  αγωγοί  καταθλιπτικοί  3770,00  μμ  αγωγοί  ιδιωτικών
συνδέσεων 1200,00μμ και η κατασκευή των έργων Π-Μ των Α/Σ 1, Α/Σ 2, Α/Σ 3,
Α/Σ 4 και Α/Σ 5 καθώς και ο Η/Μ εξοπλισμός των Α/Σ 1, Α/Σ 2, Α/Σ 3, Α/Σ 4 και
Α/Σ 5.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.404.673,41 € χωρίς Φ.Π.Α.

2. ΔΙΆΤΑΞΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ

Το  εσωτερικό  αποχετευτικό  δίκτυο  ακαθάρτων  του  οικισμού  της  Μάκρης
αποτελείται από δίκτυο αγωγών βαρύτητας και δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών και
πέντε (5) αντλιοστάσια ακαθάρτων. Αναλυτικά αποτελείται από:

2.1 Δίκτυο περιοχής αντλιοστασίου Α/Σ 1

Το Α/Σ 1 σχεδιάζεται σε ελεύθερο χώρο στη βόρεια πλευρά της Παλαιάς Εθνικής
Οδού Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης σε απόσταση 140 m από τον κόμβο Μάκρης
της Π.Ε.Ο. με την Εγνατία Οδό. Το Α/Σ 1 μέσω δικτύου αγωγών βαρύτητας (Μ1)
συλλέγει  τα  λύματα  του  συνόλου  του  οικισμού  και  μέσω  του  καταθλιπτικού
αγωγού Κ1 μήκους 1.769  m και διαμέτρου Φ 160 οδηγεί  τα λύματα στις  προς
κατασκευή  Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Μάκρης.  Ο  καταθλιπτικός
αγωγός Κ1 σχεδιάζεται αρχικά επί της Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και
για μήκος 740  m, στη συνέχεια επί ασφαλτοστρωμένης οδού κάθετης προς την
Εγνατία  Οδό  και  για  μήκος  380  m περίπου  και  τέλος  επί  αγροτικής  οδού
παράλληλης  με  την  Εγνατία  Οδό  και  για  μήκος  650  m περίπου  μέχρι  τις
σχεδιαζόμενες ΕΕΛ Μάρκης. Ο καταθλιπτικός αγωγός Κ1 σχεδιάζεται να περάσει
εναέριο τεχνικό (Κ1.3 – Κ1.5) αγκυρούμενος στην υφιστάμενη γέφυρα καθώς και
κάτω από διάφορα τεχνικά ομβρίων που συναντάει στο πέρασμά του. Στο πέρασμα
της  Εγνατίας  Οδού (κάτω διάβαση Εγνατίας  Οδού Κ1.33 –  Κ1.34)   ο  αγωγός
σχεδιάζεται επιφανειακά και εγκιβωτίζεται ώστε να μην οχληθεί το τεχνικό κάτω

 



διάβασης. Στον καταθλιπτικό αγωγό Κ1 σχεδιάζονται δύο (2) φρεάτια εκκένωσης
και δύο (2) φρεάτια αεραεξαγωγού.

Το δίκτυο αγωγών βαρύτητας του Α/Σ 1 αποτελείται  από τον αγωγό Μ1 με τα
παρακλάδια του. Ο αγωγός Μ1 σχεδιάζεται αρχικά επί της Π.Ε.Ο. για μήκος 222 m
και το υπόλοιπο τμήμα του (271 m) στην οδό εισόδου του οικισμού της Μάκρης.
Το υπόλοιπο δίκτυο του αγωγού Μ1 εκτείνεται νότια της Π.Ε.Ο. (αγωγοί Μ1.1 και
Μ1.3)  και  βόρεια της  Π.Ε.Ο.  (αγωγός Μ1.2).  Το συνολικό μήκος των αγωγών
βαρύτητας του δικτύου του Α/Σ 1 είναι 1.553 m από τα οποία τα 493 m είναι Φ315,
τα 15 m είναι Φ20 και τα υπόλοιπα 1.045 m είναι Φ200.

2.2 Δίκτυο περιοχής αντλιοστασίου Α/Σ 2

Το αντλιοστάσιο Α/Σ 2 σχεδιάζεται επί δημοτικής οδού στην κεντρική πλατεία  της
Μάκρης το  οποίο  μέσω των αγωγών βαρύτητας  (Μ2) συλλέγει  τα  λύματα του
μεγαλύτερου τμήματος του οικισμού και μέσω του καταθλιπτικού αγωγού Κ2 τα
ωθεί  στον  αγωγό  Μ1.  Ο  καταθλιπτικός  αγωγός  Κ2  έχει  μήκος  134  m και
σχεδιάζεται διαμέτρου Φ 160.

Το δίκτυο βαρύτητας του Α/Σ 2 είναι το μεγαλύτερο του οικισμού και έχει μήκος
2.854  m και συλλέγει τα λύματα του κεντρικού και βορειοδυτικού τμήματος του
οικισμού. Από τα 2.854  m τα 172  m είναι Φ315, τα 485  m είναι Φ250 και τα
υπόλοιπα 2.197  m είναι Φ200. Στο εν λόγω δίκτυο έχει σχεδιαστεί το πέρασμα
ορθογωνικού τεχνικού ομβρίων να γίνει  με την τεχνολογία της κατευθυνόμενης
διάτρησης και συγκεκριμένα στους αγωγούς: Μ2 από Μ2.1 έως Μ2.2 για μήκος 10
m, αγωγός Μ2.1 από Μ2.1.3 έως Μ2.1.4 για μήκος 10 m και στον αγωγό Μ2.1.2
από Μ2.1.2.1 έως Μ2.1.2.2 για μήκος 10 m,

2.3 Δίκτυο περιοχής αντλιοστασίου Α/Σ 3

Το αντλιοστάσιο Α/Σ 3 σχεδιάζεται σε πλάτωμα απέναντι από το αρχαίο χαμάμ
στην περιοχή της άνω πλατείας του οικισμού. Συλλέγει τα λύματα της περιοχής
παρά του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό και μέσω του καταθλιπτικού αγωγού
Κ3 τα οδηγεί στον αγωγό Μ2.2. Ο καταθλιπτικός αγωγός Κ3 μήκους 111  m και
διαμέτρου Φ110, αρχικά σχεδιάζεται αγκυρούμενος επί τοίχου αντιστήριξης (Κ3.1
έως Κ3.4) και στη συνέχεια σχεδιάζεται επί δημοτικής οδού μέχρι την εκβολή του.

Το δίκτυο βαρύτητας του Α/Σ 3 έχει μήκος 665 m περίπου και διάμετρο Φ200. Ο
αγωγός  Μ3 σχεδιάζεται  ανατολικά  του  Α/Σ 3,  αρχικά  επί  μονοπατιού  και  στη
συνέχεια επί δημοτικών οδών. Ο αγωγός Μ3.1 αρχικά σχεδιάζεται να αγκυρωθεί
σε υφιστάμενο τοίχο αντιστήριξης  νότια της  υφιστάμενης  πεζογέφυρας και  στη
συνέχεια σχεδιάζεται επιφανειακά στο νότιο άκρο υφιστάμενων σκαλιών όπου σε
αυτό το τμήμα ο αγωγός θα είναι πολυαιθυλενίου Φ200/10  atm ενώ το εναέριο

 



τμήμα του από D.I. Φ200. Το εναέριο τμήμα είναι Μ3.1 έως Μ3.1.3 (μήκους 10,60
m)  και  το  σχεδιαζόμενο  επιφανειακά  Μ3.1.3  έως  Μ3.1.6  (μήκους  19  m).  Τα
υπόλοιπα τμήματα σχεδιάζονται επί δημοτικών οδών. Ο αγωγός Μ3Α σχεδιάζεται
επί τσιμεντοδρόμου όπου παράλληλα λειτουργεί και ως τεχνικό απορροής ομβρίων
υδάτων- ρέμα. Σχεδιάζεται στο βορειοανατολικό άκρο του τσιμεντόδρομου χωρίς
φρεάτια επίσκεψης αλλά με φρεάτια καθαρισμού (7 τεμ) Μ3Α1 και  Μ3Α.7 τα
οποία αποτελούνται από ταυ Φ200/200 ταπωμένα στο άνω μέρος τους και πιθανή
επέκταση καθ’ ύψος ώστε να είναι εντοπίσημα.  

2.4 Δίκτυο περιοχής αντλιοστασίου Α/Σ 4

Το αντλιοστάσιο Α/Σ 4 σχεδιάζεται σε πλάτωμα δίπλα στο ρέμα που διέρχεται τον
οικισμό της Μάκρης στην ανατολική πλευρά του.  Ο καταθλιπτικός  αγωγός Κ4
είναι  μήκους  205  m και  διαμέτρου  Φ110.  Από  το  σημείο  Κ4.4  και  μέχρι  την
εκβολή του, τοποθετείται στο ίδιο σκάμμα (δίδυμος Φ110) με τον καταθλιπτικό
αγωγό Κ5 και για μήκος 103,50 m. Το συνολικό μήκος του δικτύου βαρύτητας της
περιοχής του Α/Σ 4 είναι 733 m από τα οποία τα 5 m είναι Φ250 και τα υπόλοιπα
728 m είναι Φ200.

2.5 Δίκτυο περιοχής αντλιοστασίου Α/Σ 5

Το αντλιοστάσιο Α/Σ 5 σχεδιάζεται στο νοτιοανατολικό άκρο του οικισμού και
συλλέγει τα λύματα του νότιου και νοτιοανατολικού τμήματος του οικισμού. Ο
καταθλιπτικός αγωγός Κ5 είναι μήκους 420 m και διαμέτρου Φ110. Από το σημείο
Κ5.15 μέχρι την εκβολή του τοποθετείται στο ίδιο σκάμμα με τον καταθλιπτικό
αγωγό Κ4 και για μήκος 103,50 m. Το συνολικό μήκος του δικτύου βαρύτητας της
περιοχής Α/Σ 5 είναι 1.760,50  m από τα οποία τα 524,50  m είναι Φ250 και τα
υπόλοιπα 1.236 m είναι Φ200. 

Ετσι συνολικά θα κατασκευαστούν :

 Πέντε (5) αντλιοστάσια
 Α/Α 1 με Q = 72 m3/h και Μ.Υ. 38,5 m
 Α/Α 2 με Q = 62 m3/h και Μ.Υ. 14,0 m
 Α/Α 3 με Q = 14,3 m3/h και Μ.Υ. 12,0 m
 Α/Α 4 με Q = 13,8 m3/h και Μ.Υ. 22,0 m
 Α/Α 5 με Q = 88,0 m3/h και Μ.Υ. 33,0 m

 Καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 3770,00 m από τα οποία τα 950,00m
θα είναι Φ 110 (750,00 m HDPE 110 και 200,00  m PVC-U D110 200,00m)
,τα υπόλοιπα 2.000,00 m θα είναι Φ 160 (2.000,00 m HDPE 160 ), τα 20,00 m
θα είναι  HDPE Φ200, τα 500,00m θα είναι  PVC-U D63 και τα 300,00m θα
είναι PVC-U D90

 



 Δίκτυο βαρύτητας συνολικού μήκους 7.800,00 m  από τα οποία τα 700,00 m
θα είναι Φ 315, τα 1.050,00 m θα είναι Φ 250, τα 6.000,00 m θα είναι Φ 200
και τα υπόλοιπα 50,00 m θα είναι Φ 160.

 Δίκτυο βαρύτητας ιδιωτικών συνδέσεων  συνολικού μήκους 1200,00 m  τα
οποία  θα είναι Φ 160 

 



3. ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΑ

3.1 Γενική περιγραφή

Για τις ανάγκες του έργου θα κατασκευασθούν πέντε αντλιοστάσια τα 1, 2, 3, 4 και
5. Από αυτά τα Α/Σ 3 και 4 λόγω της μικρής δυναμικότητας και της στενότητας
του υπάρχοντος χώρου θα κατασκευαστούν από προκατασκευασμένο φρεάτιο με
ενσωματωμένες τις αντλίες.

Τα υπόλοιπα Α/Σ αποτελούνται α) από τον προθάλαμο του αντλιοστασίου (θάλαμο
υποδοχής  λυμάτων)  και  τον  υγρό  θάλαμο  (θάλαμο  αντλιών)  β)  το  φρεάτιο
δικλείδων  όπου  θα  τοποθετηθούν  όλα  τα  υδραυλικά  εξαρτήματα  (δικλείδες,
ανεπίστροφα τεμάχια αποσυναρμολόγησης κλπ) και γ) το φρεάτιο εξοπλισμού ή
τον οικίσκο στον οποίο θα τοποθετηθούν:

 Η απόσμηση
 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με την δεξαμενή πετρελαίου 
 Οι πίνακες Χ.Τ. με τον αυτοματισμό 

Τα τοιχεία του θαλάμου των Α/Σ είναι πάχους 0,30 m ο πυθμένας πάχους 0,45 m
και η πλάκα επικάλυψης πάχους 0,25 m. Ολα θα κατασκευασθούν από οπλισμένο
σκυρόδεμα  C20/25  και  σιδηρό  οπλισμό  B500c.  Ο  υγρός  θάλαμος  του
αντλιοστασίου  διαχωρίζεται  στον  προθάλαμο και  στον  υγρό  θάλαμο με  τοιχείο
πάχους 0,20  m το οποίο θα φέρει μία οπή για τη διοχέτευση της εισερχόμενης
παροχής και το οποίο ρυθμίζεται με θυρόφραγμα βυθού για την πλήρη απομόνωση
των δύο θαλάμων. Ο πυθμένας θα διαμορφωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/15 ώστε
να δημιουργεί τις αναγκαίες διαστάσεις της λεκάνης του ρυθμιστικού όγκου του
αντλιοστασίου. 

Tο  φρεάτιο  δικλείδων  τοποθετείται  στην  έξοδο  των  λυμάτων  είναι  ωφέλιμου
βάθους 2,0 m και φέρει δικλείδες, αντεπίστροφα, συλλέκτες και λοιπά υδραυλικά
εξαρτήματα.

Το φρεάτιο δικλείδων ο πυθμένας θα κατασκευασθεί με πάχος 0,30 m τα τοιχεία με
πάχος 0,25  m και η πλάκα επικάλυψης με πάχος 0,25  m. Ο πυθμένας θα φέρει
υπόστρωμα  πάχους  0,10  m από  άοπλο  σκυρόδεμα  C12/15.  Όλα  τα  υπόλοιπα
τοιχεία  θα  κατασκευασθούν  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  C20/25  και  οπλισμό  Β
500c.

Το φρεάτιο εξοπλισμού τοποθετείται στην αντίθετη πλευρά κατεύθυνσης από το
φρεάτιο δικλείδων. Θα φέρει το Η/Ζ με τη δεξαμενή πετρελαίου τους πίνακες και

 



την απόσμηση. Εναλλακτικά θα τοποθετηθεί  ο ηλεκτρικός πίνακας υπέργεια σε
υπαίθριο PILLAR.

Στο φρεάτιο εξοπλισμού θα κατασκευασθεί ο πυθμένας με πάχος 0,35 m τα τοιχεία
με πάχος 0,30 m και η πλάκα επικάλυψης με πάχος 0,25 m. Ο πυθμένας θα φέρει
υπόστρωμα  πάχους  0,10  m από  άοπλο  σκυρόδεμα  C12/15.  Όλα  τα  υπόλοιπα
τοιχεία θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα  C 20/25 και οπλισμό Β
500c.

Για την κατασκευή του Α/Σ/ θα γίνουν όλες οι χωματουργικές εργασίες δηλαδή
εκσκαφές, αποξηλώσεις, ασφαλτικά, επιχώσεις, αποκατάσταση ασφάλτου κλπ. 

Στο  οπλισμένο  σκυρόδεμα  προβλέπουμε  την  πρόσθεση  στεγανωτικού  μάζας  3
kg/m3 και επιταχυντή σκλήρυνσης 1,5 kg/m3.

Εσωτερικά ο θάλαμος Α/Σ θα επιχρισθεί έως την πλάκα επικάλυψης (πυθμένας,
τοιχεία), ενώ έως το ύψος της άνω άντυγας του αγωγού εισόδου ο υγρός θάλαμος
θα  επαλειφθεί  με  εποξειδικό  υλικό  για  προστασία  από  το  θειικά.  Εξωτερικά  ο
θάλαμος και το φρεάτιο δικλείδων θα επικαλυφθεί με ασφαλτικό υλικό. Για την
επίσκεψη  των  θαλάμων  φρεατίων  προβλέπονται  στη  πλάκα  επικάλυψης  οι
παρακάτω οπές:

 Στον προθάλαμο διπλή οπή 0,60 m x 1,00 m 
 Στο θάλαμο αντλιών οπή πλάτους 2, 0 m και μήκους 1,00 m 
 Στο φρεάτιο δικλείδων διπλή οπή πλάτους 1,0 m και μήκους 1,00 m 
 Στο φρεάτιο εξοπλισμού 1,00 m x 2,00 m και 1,0 m x 0,80 m για το Α/Σ 2

Παντού προβλέπονται χαλύβδινες βαθμίδες επενδεδυμένες με συνθετικά υλικά για
την επίσκεψη όλων των υπογείων έως το πυθμένα τους.

Ο προθάλαμος θα φέρει εσχάρα από ράβδους ΙΝΟΧ με διάκενο 50 χλσ και κλίση
65% (ως  προς  την  οριζόντια)  της  οποίας  ο  καθαρισμός  θα  γίνεται  με  δίκρανο
χειροκίνητα  με  απόθεση  σε  αφαιρούμενο  καλάθι  που  στηρίζεται  ανάντη  της
εσχάρας. Επίσης θα φέρει το θυρόφραγμα βυθού το οποίο θα λειτουργεί με βολάν
από το επίπεδο εργασίας (στάθμη αντλιοστασίου). 

Το αντλιοστάσιο θα έχει αδιάκοπη λειτουργία όλο το χρόνο η οποία θα καθορίζεται
με  αυτόματο τρόπο με  βασικό κριτήριο  την στάθμη των λυμάτων στο φρεάτιο
συγκέντρωσης. Η τροφοδότηση του Α/Σ θα γίνει από την ΔΕΗ με χαμηλή τάση
380V, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο
θα ενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος
της ΔΕΗ.

 



Τα  αντλιοστάσια  θα  λειτουργούν  με  αυτόματο  τρόπο  με  βασικό  κριτήριο  την
στάθμη των λυμάτων στο φρέαρ.

Ο αυτοματισμός θα περιλαμβάνει:

 Αυτόματη εκκίνηση ΟΝ και παύση ΟFF στις στάθμες και τα υψόμετρα που θα
καθορίζουν το ρυθμιστικό όγκο.

 Αυτόματη εκκίνηση 1 φορά την ώρα με δυνατότητα αναίρεσης της  στάθμης
OFF  μέχρι  το  στόμιο  (ώστε  η  αντλία  να  «παίρνει  αέρα»)  με  σκοπό  την
ουσιαστική απολάσπωση και διάλυση της κρούστας.

 Προστασία  των  αντλητικών  έναντι  υπερεντάσεως,  υπέρ  και  υπό  τάσεως,
ασυμμετρίας και διαδοχής φάσεων, θερμική προστασία των κινητήρων.

 Δυνατότητα auto και manual χειρισμών σε κάθε αντλιοστάσιο

 Σήμανση στάθμης υπερχείλισης.

 Σύστημα  παρακολούθησης  και  ελέγχου  όλων  των  βασικών  λειτουργικών
παραμέτρων (στάθμες-λειτουργία-ώρες λειτουργίας-προστασίες κλπ). 

Στον  ηλεκτρικό πίνακα του Α/Σ προβλέπεται  ακόμη η  τοποθέτηση  του  κυρίως
συστήματος  ελέγχου  των  αντλιών,  ενός  τριφασικού  στεγανού  ρευματοδότη
βιομηχανικού  τύπου  καθώς  και  ενός  μονοφασικού  ομοίου  για  πιθανές  ανάγκες
χρήσης  εργαλείων.  Τέλος  προβλέπεται  διακόπτης  ελέγχου  και  ασφάλεια  του
ανεμιστήρα εξαερισμού  του φρεατίου πριν την είσοδο προσωπικού σ’ αυτό. Το
Α/Σ θα φωτίζεται επαρκώς με φωτιστικά τύπου χελώνας, στεγανά αντιεκρηκτικά
(για  το  φρεάτιο)  και  με  μικρά  φωτιστικά  στο  χώρο  των  PILLARS  όπου  θα
τοποθετηθεί και ο κεντρικός πίνακας.

Το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο αποτελείται από φρεάτιο υδατοστεγανό και
συμπαγές  από  πολυαιθυλένιο  πυκνότητας  τουλάχιστον  0,94  gr/cm2 σε  μέγιστη
θερμοκρασία 60ο C όγκου 400  lt και λαιμό από ΡΕ ρυθμιζόμενου ύψους για να
μπορεί να εγκατασταθούν  σε  βάθη από 1,90  m έως 3,0  m. Στο άνω μέρος του
λαιμού θα τοποθετηθεί φρεάτιο πλαστικό το οποίο θα κλειδώνει. Στο φρεάτιο θα
τοποθετηθούν δύο αντλίες και τα εξαρτήματα που θα αναφερθούν παρακάτω και το
οποίο θα φέρει πυθμένα κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να αυτοκαθαρίζεται μετά
τον κύκλο λειτουργίας των αντλιών και επιπλέον να μπορούν να επικάθονται οι
βάσεις (πέλματα) των αντλιών. 

Το προκατασκευασμένο  αντλιοστάσιο θα φέρει:
 Σωλήνα εισαγωγής των λυμάτων DN 150 στο καθορισμένο βάθος ώστε σε

συνδυασμό με την αντίστοιχη έκκεντρη συστολή να γίνει η σύνδεση με τον
αποχετευτικό αγωγό

 Οπή για διέλευση των καλωδίων

 



 Δύο ανεξάρτητες εσωτερικές καταθλιπτικές σωληνώσεις  από ανοξείδωτο
χάλυβα διαμέτρου DN 40 οι  οποίες  θα  φέρουν  βάνα και  αντεπίστροφες
βαλβίδες τύπου μπάλας καθώς και το συλλέκτη DN 50/DN 40 με σύνδεσμο
DN 50 για τη σύνδεση με τον εξωτερικό καταθλιπτικό αγωγό HDPE 110 10
ATM.

 Δύο  αντλίες  ακαθάρτων  υποβρύχιου  τύπου,  με  πτερωτή  να  φέρει
πολτοποιητή  (κοπτήρα)  από  χάλυβα  υψηλής  χρωμιώσεως  για  τον
τεμαχισμό των στερεών σε διαστάσεις μικρότερες των 15 χλσ. 

Το Α/Σ 3 και 4 θα φέρουν υπαίθριο πίνακα PILLAR που θα τοποθετηθεί δίπλα τους
καθώς  και  υπαίθριο  Η/Ζ  δυναμικότητας  10  KVA σε  κατάλληλο  ηχομονωτικό
κλωβό. Δεν θα φέρουν απόσμηση, επειδή το καπάκι είναι τελείως στεγανό.

3.2 Οικίσκος αντλιοστασίων  

Για την κάλυψη και ασφάλεια των ηλεκτρικών πινάκων των αυτοματισμών των
ηλεκτρικών  συστημάτων  απόσμησης  και  του  ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους  θα
κατασκευαστεί ο οικίσκος αντλιοστασίων.

Ο οικίσκος του κάθε αντλιοστασίου θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 3,00 m x 4,20 m
περίπου και μέσο ύψος 2,60 m με επικλινή στέγη.

Η πλάκα επικάλυψης θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα  C 20/25 και
B500c με περιμετρικούς δοκούς σε υποστυλώματα 0,40  x 0,40  m. Στο άνω ύψος
του παραθύρου θα κατασκευαστεί σενάζ.

Ο οπλισμένος σκελετός του Α/Σ θα πληρωθεί με διπλή διακοσμητική τοιχοποιία η
οποία θα φέρει περιμετρικά ανοίγματα (φεγγίτες) διαστάσεων 0,50 m x 0,60 m με
κατώφλια μαρμάρου πάχους 3 cm.

Επίσης  θα  φέρουν  διπλή  πόρτα  διαστάσεων  2,40  m x 1,80  m από  σιδηρές
κατασκευές με περσίδες ώστε να επιτυγχάνεται ο αερισμός και πόρτα σιδηρά απλού
σχεδίου  διαστάσεων  2,20  m x 1,20  m για  την  απομόνωση  του  δωματίου  των
πινάκων.

Οι  φεγγίτες  θα  καλυφθούν  με  σιδηρό  υαλοστάσιο  και  θα  συμπληρωθούν  με
υαλοπίνακες  πάχους  3  χλσ.  Η  πλάκα  οροφής  εξωτερικά  θα  επικεραμωθεί  με
κολυμβητά κεραμίδια και εσωτερικά θα επαλειφθεί με τσιμεντόχρωμα.

Τα δάπεδα θα καλυφθούν με πλακίδια σκληρότητας GROUP 4

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον οικίσκο δίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο.

 



 



4. ΓΕΝΙΚΆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΚΤΎΟΥ
ΒΑΡΎΤΗΤΑΣ 

4.1 Εκσκαφές

Το πλάτος του σκάμματος είναι ανάλογο με τo βάθος εκσκαφής και παρουσιάζεται
στο αντίστοιχο σχέδιο των τυπικών διατομών (για βάθος <3,00μ το πλάτος ίσο με
1,15μ και για βάθος >3,00μ το πλάτος θα είναι 1,25μ).

Η κατάταξη  της  φύσης  των  εκσκαφών έγινε  με  την  παραδοχή και  με  βάση  τη
γεωτεχνική μελέτη ότι το 78% είναι γαιώδες – ημιβραχώδες και το 22% βραχώδες
έδαφος.

4.2 Εγκιβωτισμός των σωλήνων

Οι σωλήνες γενικά εγκιβωτίζονται με άμμο, πλην των περιπτώσεων μικρού βάθους
εκσκαφής (<0,80 m επικάλυψης), οπότε εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα.

Ο όγκος εγκιβωτισμού των σωλήνων δίνεται από την σχέση:

V = 
4

4

 
D2 + D + 0,24

Για εγκιβωτισμό με άμμο

V = 
4

4

 
D2 + 0,9 D + 0,18

Για εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα

4.3 Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία 

α. Επιλογή μικρών κατά μήκος κλίσεων (0,3%) στους κεντρικούς συλλεκτήρες
για ελαχιστοποίηση των βαθών των αντλιοστασίων.

β. Αντιστηρίξεις  προβλέπονται σε περιπτώσεις όπου το βάθος εκσκαφής είναι
μεγαλύτερο των 1,50 m σύμφωνα με τη γεωτεχνική μελέτη .

 



γ. Επίχωση  του  σκάμματος  σε  ασφαλτόδρομους  με  θραυστό  υλικό  3Α  σε
στρώσεις  των  0,25  m  και  με  συμπύκνωση  τουλάχιστον  95%  μετά  τον
εγκιβωτισμό του σωλήνα με άμμο μέχρι 0,20 m από την τελική στάθμη του
δρόμου.  Μετά  την  επίχωση  με  θραυστό  υλικό  3Α  (ΠΤΠ  0150)  έχει
υπολογισθεί   ασφαλτική  στρώση  βάσης  (Α260)  και  ασφαλτική  στρώση
κυκλοφορίας  (Α265)  πάχους  0,05  m η  κάθε  μία.  Ενδιάμεσα  θα  γίνει
προεπάλειψη  και  μεταξύ  Α260  και  Α265  θα  τοποθετηθεί  συγκολλητική
στρώση. 

δ. Επίχωση  του  σκάμματος  σε  χωματόδρομους  μετά  τον  εγκιβωτισμό  του
σωλήνα με άμμο με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σε στρώσεις 0,25 m και
με συμπύκνωση κάθε στρώσης τουλάχιστον 95% κατά την τροποποιημένη
μέθοδο PROCTOR. Όταν σε ένα δρόμο η τελική επίστρωση είναι με 3Α τότε
και η επίχωση του σκάμματος θα γίνεται με θραυστό υλικό 3Α.

ε. Επίχωση του σκάμματος  σε  τσιμεντόδρομους με  θραυστό υλικό μετά τον
εγκιβωτισμό του σωλήνα με άμμο μέχρι 0,15 m από την τελική στάθμη του
δρόμου και επαναφορά τσιμεντόδρομου με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15
m, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.

4.4 Φρεάτια

Για τον έλεγχο και την καλή λειτουργία του δικτύου προβλέπεται  η  κατασκευή
φρεατίων  επίσκεψης  στις  θέσεις  συμβολής  των  αγωγών  ή  αλλαγής
οριζοντιογραφικής διεύθυνσης ή κατά μήκος κλίσης.

Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται τρεις  τύποι φρεατίων.

· Φρεάτια  επίσκεψης  από  προκατασκευασμένους  δακτυλίους  (τσιμεντοσωλήνες)
εσωτερικής  διαμέτρου  1,20  m  και  θα  χρησιμοποιηθούν  όπου  το  βάθος
τοποθέτησης του αγωγού είναι >3,00m  .

Τα παραπάνω φρεάτια θα κατασκευασθούν από προκατασκευασμένο κυλινδρικό
φρεάτιο το οποίο αποτελείται από προκατασκευασμένους δακτυλίους εσωτερικής
διαμέτρου 1,20 m πάχους  τουλάχιστον 0,145 m και  οπλισμένα με  διπλό κλωβό
8Φ10 σύμφωνα με  το  ΦΕΚ 253Β/24-4-1984  από  αντιθειούχο  σκυρόδεμα  SRIV
ποιότητας τουλάχιστον 350 χγρ με επάλειψη εσωτερικά με εποξειδική βαφή,  πλάκα
πυθμένα  πάχους  0,25  m  και  διαμέτρου  1,80m από  χυτό  επί  τόπου  σκυρόδεμα
ποιότητας C16/20 οπλισμένη με διπλή σχάρα (άνω και κάτω) Φ12/15 , κατασκευή
της  βάσης  επικάλυψης  από  προκατασκευασμένο  κολουροκωνικό  δακτύλιο  και
κατασκευή λαιμού από προκατασκευασμένους δακτύλιους διαμέτρου 0,60 m και
πάχος  τουλάχιστον  0,075  m μέχρι  την τελική στάθμη της  οδού .Τα φρεάτια  θα

 



φέρουν κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας D400 εξοπλισμένο με ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης , σωστής εφαρμογής και απαλοιφής θορύβου και οσμών.
· Φρεάτια  επίσκεψης  προκατασκευασμένα  από  συνθετικά  υλικά  εσωτερικής

διαμέτρου  1,00  m  και  θα  χρησιμοποιηθούν  όπου  το  βάθος  τοποθέτησης  του
αγωγού είναι <3,00m  .

Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από προκατασκευασμένα φρεάτια, με χυτή βάση
HDPE, για εφαρμογή σε ευθείες ή με συμβολή 60ο, ή φρεάτια ειδικών κατασκευών
από  HDPE  με  εφαρμογή  στις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  δηλαδή  με  συμβολές
διαφορετικές από την τυποποίηση. Τα φρεάτια θα έχουν εσωτερική διάμετρο 1,0 Μ
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης θα κατασκευασθούν
κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1:2003, με θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται με αυτογενή
συγκόλληση σωλήνα πολυαιθυλενίου διπλού δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 13476, στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος, με την κωνική (κεντρική ή έκκεντρη)
απόληξη και τον δακτύλιο κατανομής φορτίων στην στέψη. 
Στο  παραπάνω φρεάτιο  σχεδιάζεται  ακόμα πλάκα στέψης  (κατανομής  φορτίων)
διαμέτρου 2,00m και πάχους 0,20m οπλισμένη με διπλή σχάρα (άνω και κάτω) από
Φ12/15 και όλο το φρεάτιο εγκιβωτίζεται σε σκυρόδεμα C12/15 για ύψος 1,00m και
για  πλάτος  1,50m .  Τα  φρεάτια  θα  φέρουν  κάλυμμα  από  ελατό  χυτοσίδηρο
κατηγορίας  D400  εξοπλισμένο  με  ελαστικό  δακτύλιο  στεγάνωσης  ,  σωστής
εφαρμογής και απαλοιφής θορύβου και οσμών.

· Φρεάτια καθαρισμού τα οποία σχεδιάζονται στον αγωγό Μ3Α (από το 1~7)  και
αποτελούνται  από ταυ Φ200/160/200 ,  προέκταση  με αγωγό Φ200 μέχρι  την
επιφάνεια του δρόμου (ρέματος) και τέλος τάπα Φ160 για την σφράγισή τους .

Σε  περιπτώσεις  που  οι  τοπογραφικές  συνθήκες  επιβάλλουν  στον  κύριο
αποχετευτικό  αγωγό  πτώσεις  της  ροής  μεγαλύτερες  των  0,50  m  προβλέπεται
τεχνικό  πτώσεως  το  οποίο  κατασκευάζεται  με  αγωγό  Φ160  για  κύριο  αγωγό
μικρότερης  διαμέτρου  εγκιβωτισμένο  με  σκυρόδεμα  από  δύο  καμπύλες
προσαρμογής 87ο  και 45ο  από ημιταύ διακλάδωσης, έκκεντρη καμπύλη στο τέλος
του αποχετευτικού αγωγού και σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο.

Ολο το τεχνικό θα εγκιβωτισθεί σε άοπλο σκυρόδεμα C12/15.

Επιπλέον  τα  φρεάτια  πτώσης  χρησιμοποιούνται  στις  περιπτώσεις  που  έχουμε
ταχύτητες  μεγαλύτερες  των  5,0  M/S  ή  μεταβολές  της  υπερκρίσιμης  ροής  σε
υποκρίσιμο.

Το ύψος πτώσης είναι πάντα 1,0 m, 1,5 m και 2,0 m χωρίς να αποκλείονται κατ’
εξαίρεση και  ενδιάμεσα μεγέθη.  Η πληρωμή θα γίνει  για  τεχνικό οποιουδήποτε

 



ύψους πτώσης αφού έχουν προμετρηθεί όλα τα φρεάτια και έχει υπολογιστεί το
μέσο βάθος πτώσης (δεν πληρώνονται οι πτώσεις μέχρι 0,50 m).

4.5 Τεχνικά έργα διακλαδώσεων

Για την άμεση αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας προβλέπεται η κατασκευή
τεχνικών  έργων  ιδιωτικών  συνδέσεων  με  το  δίκτυο  ακαθάρτων.  Το  έργο  αυτό
αποτελείται από σωλήνες Φ160mm εγκιβωτισμένους με άμμο  με σαμάρι ή με ταυ
ή  ημιταύ   D/160  (D  η  διάμετρος  του  αγωγού).  Ο  αγωγός  διακλάδωσης  θα
τερματίσει  έως  την  ρυμοτομική  γραμμή (όπου  υπάρχει  σχέδιο)  ή  στο  όριο  του
δρόμου και θα συνδεθεί με το φρεάτιο ιδιωτικών συνδέσεων. Οι διακλαδώσεις θα
κατασκευαστούν  σε  όρυγμα  πλάτους  0,80  m ακολουθώντας  τις  προδιαγραφές
κατασκευής  του  κύριου  αγωγού  (εκσκαφές,  αποξηλώσεις,  αντιστηρίξεις,
εγκιβωτισμός με άμμο ή σκυρόδεμα, επιχώσεις, αποκαταστάσεις κλπ)

Το φρεάτιο ιδιωτικών συνδέσεων αποτελείται από βάση διαμέτρου Φ355 συμπαγής
(από  uPVC   σειρά 41)  μιας  εισόδου  και  μίας  εξόδου Φ160 και  από προέκταση
προσαρμογής  από  Φ355  κατάλληλου  μήκους  ώστε  να  προσαρμοστεί  στην
επιφάνεια με πλάκα σκυροδέματος C16/20 διαστάσεων 0,80 x 0,80 m πάχους 0,15
m οπλισμένη με διπλή σχάρα άνω και κάτω από Φ 12/20 cm και κάλυμμα από DI
διαμέτρου Φ400  

Κατά  την  κατασκευή  του  έργου   οι  εργασίες  κατασκευής  των  ιδιωτικών
συνδέσεων (μη συγχρηματοδοτούμενο τμήμα )  θα εκτελεσθούν παράλληλα με
ιδίους πόρους με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ώστε το έργο να
είναι λειτουργικό

4.6 Υλικά κατασκευής αγωγών.

Για την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθούν:

* Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U ,
SDR 41 , συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα την ΕΤΕΠ 08-
06-02-02

 *Σωλήνες  και  ειδικά  τεμάχια  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDPE)
διπλού  δομημένου  τοιχώματος  με  λεία  εσωτερική  επιφάνεια  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ
13478:1:2007 ακαμψίας  SN = 8 ΚΝ/Μ2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 150 9969 με μούφα και
δύο δακτύλιους στεγανότητας. Οι σωλήνες συνδέονται με το φρεάτιο επίσκεψης με
στεγανό τρόπο.

 



5. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΊ ΑΓΩΓΟΊ 

5.1 Τεχνικά έργα του αγωγού μεταφοράς

1. Τοποθέτηση του αγωγού στην τάφρο

Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο με ελάχιστη επίχωση 1.0 m πάνω από την άνω
γενέτειρα του σωλήνα και πλάτος σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και παρουσιάζονται στις
διατομές των αντίστοιχων σχεδίων.

Το βάθος τοποθέτησης του αγωγού (ποικίλλει) δίνεται στις σχετικές μηκοτομές των
σχεδίων της μελέτης. Οι ελάχιστες κλίσεις των αξόνων τηρήθηκαν 0,2 % για τους
ανερχόμενους κλάδους κατά τη ροή του νερού και 0,4 % για τους κατερχόμενους
κλάδους.  Κατ’  εξαίρεση  χρησιμοποιήθηκαν  και  0,2  %  στους  κατερχόμενους
κλάδους.

2. Εγκιβωτισμός των σωλήνων

Οι σωλήνες γενικά εγκιβωτίζονται με άμμο, πλην των περιπτώσεων μικρού βάθους
εκσκαφής (<0,80 m επικάλυψης), οπότε εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα.

Ο όγκος εγκιβωτισμού των σωλήνων δίνεται από την σχέση:

V = 
4

4

 
D2 + D + 0,24

Για εγκιβωτισμό με άμμο

V = 
4

4

 
D2 + 0,9 D + 0,18

Για εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα

3. Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία 

 Αντιστηρίξεις προβλέπονται σε περιπτώσεις όπου το βάθος εκσκαφής είναι
μεγαλύτερο των 1,50 m με τη γεωτεχνική μελέτη. Γενικά ισχύουν ότι για
τους αγωγούς βαρύτητας.

 Ο αγωγός τοποθετείται σε υπόστρωμα άμμου 0,10 m και εγκιβωτίζεται με
άμμο μέχρι 0,30 m άνω της άνω γενέτειρας. Πάνω από την άμμο και μέχρι
0,20  m  κάτω  από  το  υψόμετρο  της  ερυθράς  του  δρόμου  το  όρυγμα

 



επιχώνεται  με  θραυστό  υλικό  ΠΤΠ  150  πάχους  0,25  m  με  βαθμό
συμπύκνωσης  τουλάχιστον  95%  κατά  την  τροποποιημένη  μέθοδο  κατά
PROCTOR και μετά τοποθετείται  ασφαλτική στρώση βάσης Α 260 πάχος
0,05 m, επάλειψη συγκολλητικής και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
Α265 πάχους  0,05  μ.  Αντίστοιχα  στους  χωματόδρομους  η  επίστρωση θα
γίνει με προϊόντα εκσκαφής τα οποία θα επιχωθούν σε στρώσεις 0,25 m με
βαθμό συμπύκνωσης μεγαλύτερος των 95% σύμφωνα με την τροποποιημένη
δοκιμασία  PROCTOR.  Στους  τσιμεντοστρωμένους  δρόμους  μετά  την
επίχωση  με  θραυστό  υλικό  3Α  (ΠΤΠ  0150)  σχεδιάζεται  στρώση
σκυροδέματος C12/15 πάχους 0,15 m οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.

4. Χάραξη στις αλλαγές διεύθυνσης - ειδικά τεμάχια καμπύλων

Επειδή  η  χάραξη  στο  μεγαλύτερο  τμήμα της  θα  τοποθετηθεί  στους  υπάρχοντες
δρόμους  οι  οποίοι  χαρακτηρίζονται  από  συνεχείς  καμπύλες  με  μικρή  ακτίνα
καμπυλότητας  με  αποτέλεσμα η χάραξη να είναι  μη τεταμένη για την αποφυγή
τοποθέτησης  συνεχώς  ειδικών  καμπύλων  στις  μικρές  οριζοντιογραφικές  ή
κατακόρυφες  γωνίες  αλλαγής  της  διεύθυνσης  της  χάραξης  χρησιμοποιούμε  την
κάμψη των σωλήνων.

Ο σωλήνας δεν πρέπει να κάμπτεται παρά μόνο κατά την μία διεύθυνση.

Στις περιπτώσεις που θα έχουμε μεγαλύτερη αλλαγή διεύθυνσης χρησιμοποιούμε
ειδικά  τεμάχια  καμπύλων  από  HDPE πίεσης  10  ΑΤΜ.  Τα  τεμάχια  αυτά
εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα C12/15 (BLOCKS) για την παραλαβή των δυνάμεων
της ώθησης που προέρχεται από την αλλαγή της διεύθυνσης.

Τα τεμάχια αγκύρωσης για οριζοντιογραφικές αλλαγές χαρακτηρίζονται τύπου Α.
Θα  χρησιμοποιήσουμε  τους  πέντε  τύπους  αγκυρώσεων.  Λεπτομέρειες  των
διαστάσεων των σωμάτων αγκύρωσης καθώς και  το διάστημα χρήσης του κάθε
τύπου δίνονται στο σχέδιο της μελέτης.

Τα ειδικά τεμάχια  χρησιμοποιούνται  για  την  σύνδεση των εξαρτημάτων με την
σωληνογραμμή σε καμπύλες ή σε διακλαδώσεις αγωγών.

Θα χρησιμοποιήσουμε τριών ειδών ειδικά τεμάχια.

 Ειδικά  τεμάχια από  HDPE με  πίεση  λειτουργίας  10  ΑΤΜ  τα  οποία
συνδέονται με θερμοσυγκόλληση (BULT WELDING) ή με ηλεκτρομούφα
αντιστοίχου διαμέτρου με τους υπόλοιπους σωλήνες. Τα ειδικά τεμάχια που
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καμπύλες, ταυ, συστολικά κ.λ.π.

 



 Χυτοσιδηρά. Τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια θα είναι ποιότητας τουλάχιστον
GG25  οι  δε  διαστάσεις  του  θα  ακολουθούν  τα  αντίστοιχα  DIN  θα
χρησιμοποιηθούν  στις  συνδέσεις  των  σωλήνων  και  στις  συνδέσεις  των
φρεατίων όπου δεν χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια από HDPE.

 Τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο ή από σφαιροειδή γραφίτη (DUCTILE
IRON).  Τα  ειδικά  τεμάχια  από  ελατό  χυτοσίδηρο  θα  είναι  ποιότητας
τουλάχιστον GGG40 οι δε διαστάσεις του θα ακολουθούν τα αντίστοιχα DIN
θα  χρησιμοποιηθούν  σαν  ειδικά  τεμάχια  στα  φρεάτια  –  δικλείδων  σαν
ενωτικά όπου δεν χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια από HDPE. 

5.2 Φρεάτια σωληνωτού δικτύου

Το σωληνωτό δίκτυο για την λειτουργία του απαιτεί την ύπαρξη φρεατίων τα οποία
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών. Στο παρόν σωληνωτό
δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω φρεάτια.

5.2.1 Φρεάτια αερεξαγωγών (Φ.Α)

Τα φρεάτια αερεξαγωγού τοποθετούνται:

· στα υψηλά σημεία της χάραξης για την εξαγωγή του συσσωρευθέντα αέρα στο
στάδιο της λειτουργίας ή στο στάδιο της αρχικής πληρώσεως του σωλήνα και
την εισαγωγή του αέρα στο στάδιο της εκκένωσης.

· όταν έχουμε μακρύ ανέβασμα ή κατέβασμα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των
500 m. 

· στα σημεία που έχουμε μεταβατικές καταστάσεις ροής από ελεύθερη ροή υπό
πίεση ή και αντίθετα για την αποφυγή υπερπιέσεων ή υποπιέσεων. 

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα τύπο φρεατίου αεραεξαγωγών εξωτερικών διαστάσεων
1,60 m x 1,60 m με αερεαξαγωγό ακαθάρτων διαμέτρου 2΄΄.

Οι  αεραεξαγωγοί  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  θα  είναι  διπλής  ενέργειας  ΡΝ10,
κατάλληλης  για  λειτουργία  με  λύματα,  αποτελούμενη  από  α)  ένα  σώμα  από
πολυαμίδιο  ενισχυμένο με υαλοβάμβακα κινητής  λειτουργίας  κωνικού σχήματος
και πλωτήρα αφρώδους πολυαιθυλενίου, για ταχεία εξαγωγή και εισαγωγή αέρα σε
δίκτυα υπό πλήρωση ή εκκένωση (τουλάχιστον 150 m3/h σε διαφορική πίεση 0,2
bar  και  ικανότητα  λειτουργίας  μέχρι  διαφορική  πίεση  0,8  bar)  και  β)  μία
ανεξάρτητη βαλβίδα αυτόματης λειτουργίας συμπαγούς κατασκευής με σώμα από
πολυαμίδιο,  ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, τύπου αυτοκαθαριζόμενου κυλιόμενου

 



διαφράγματος, με αυτοκαθαριζόμενο στόμιο, επιφάνειας τουλάχιστον 12 mm2. Σε
ανεξάρτητο  θάλαμο  μη  ερχόμενη  σε  επαφή  με  λύματα,  για  εξαγωγή  αέρα  υπό
πλήρως ανεπτυγμένη πίεση. Θα είναι ελάχιστης πίεσης στεγανοποίησης 0,2 bar και
ύψους  όχι  μεγαλύτερου  των 50 cm για  τοποθέτηση  σε  φρεάτιο  λυμάτων.  Στην
αντίστοιχη τιμή το άρθρου το τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε αναγκαίο υλικό και
εργασία.

Όλα τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και σιδηρό
οπλισμό   Β500c θα  φέρουν  στρώμα  υπόβασης  από  σκυρόδεμα  C12/15.  Ο
ξυλότυπος δίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τα φρεάτια θα φέρουν οπή επίσκεψης με
αντίστοιχο  χυτοσιδηρό  κάλυμμα  από  D.I.  Επίσης  θα  φέρει  βαθμίδες  για  την
προσέγγιση των οργάνων που τοποθετούνται εντός.

Στα αντίστοιχα σχέδια δίνεται η συνδεσμολογία καθώς και το ελεύθερο ύψος που
πρέπει  να  παραμείνει  κενό  περίπου  0,50  m του  άξονα  των  σωλήνων  από  τον
πυθμένα ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση και η αντικατάστασή τους. Οι
δικλείδες  θα  είναι  τύπου  πεταλούδας  (WAFER  ή  LUG)  κατά  DIN  3202  από
σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG40 DIN 1693, με χειροκίνητο μηχανισμό  με γλώσσα
εποξειδικά βαμμένη και άξονες ανοξείδωτους Χ20Cr13 κατά DIN 14021 και με
ελαστική έδρα του δίσκου ενσωματωμένη εσωτερικά στον κορμό από EPDM, χωρίς
ωτίδες. Η σύνδεση θα γίνει με ανοξείδωτους κοχλίες και με παρεμβολή ελαστικού
πάχους 3 χλσ. 

5.2.2 Φρεάτια εκκένωσης

Τα φρεάτια εκκένωσης θα κατασκευασθούν στο χαμηλότερο σημείο του δικτύου με
σκοπό την εκκένωση σε περίπτωση:

 Βλάβης του σωλήνα
 Μερικής φράξης του σωλήνα

Η εκκένωση του αγωγού θα γίνεται στο φρεάτιο συλλογής με τη χρήση δικλείδων
από το φρεάτιο εκκένωσης σε λεκάνη και με τη βοήθεια βυτιοφόρου ακαθάρτων
(αποφρακτικού).

Η συνδεσμολογία  θα  γίνει  με  ειδικά  τεμάχια  από  PE δηλαδή  ταυ  και  φλάντζα
λαιμού για τη σύνδεση με τις δικλείδες. Η διάμετρος των ειδικών τεμαχίων θα είναι
αντίστοιχη της διαμέτρου της σωληνογραμμής.

Το φρεάτιο εκκένωσης θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 2,10 m x 1,85 m και φρεάτιο
συλλογής εξωτερικών διαστάσεων 3,30 m x 2,00 m με ωφέλιμο βάθος 1,60 m.

 



Όλα τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και σιδηρό
οπλισμό   Β500c θα  φέρουν  στρώμα  υπόβασης  από  σκυρόδεμα  C12/15.  Ο
ξυλότυπος δίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Τα φρεάτια εκκένωσης θα φέρουν οπή
επίσκεψης με αντίστοιχο χυτοσιδηρό κάλυμμα από D.I. Επίσης θα φέρει βαθμίδες
για την προσέγγιση των οργάνων που τοποθετούνται εντός. Τα φρεάτια συλλογής
θα φέρουν επίσης διπλό κάλυμμα από D.I. πάνω από τη λεκάνη.

Στα αντίστοιχα σχέδια δίνεται η συνδεσμολογία καθώς και το ελεύθερο ύψος που
πρέπει  να  παραμείνει  κενό  περίπου  0,50  m του  άξονα  των  σωλήνων  από  τον
πυθμένα ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση και η αντικατάστασή τους. Οι
δικλείδες θα είναι τύπου πεταλούδας (με ωτίδες) κατά DIN 3202 από σφυρήλατο
χυτοσίδηρο GGG40 DIN 1693, με χειροκίνητο μηχανισμό & συνδυασμό γραναζιών
(μειωτήρας)  με  γλώσσα εποξειδικά βαμμένη και  άξονες  ανοξείδωτους  Χ20Cr13
κατά DIN 14021 και με ελαστική έδρα του δίσκου ενσωματωμένη εσωτερικά στον
κορμό από EPDM, χωρίς ωτίδες. Η σύνδεση θα γίνει με ανοξείδωτους κοχλίες και
με παρεμβολή ελαστικού πάχους 3 χλσ. 

5.3 Σωληνώσεις

Για την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθούν:

α. Αγωγοί πίεσης και ειδικά τεμάχια υψηλής πυκνότητας HDPE 3ης γενιάς (σ. 80
MRS 10, ΡΕ 100) πίεσης 10 ΑΤΜ για τον καταθλιπτικό αγωγό

β. Σωλήνες από σωλήνες πιέσεως ελατού χυτοσίδηρου (DUCTILE IRON) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 κατηγορίας Κ9.

γ.  Αγωγοί  υπό  πίεση  με  σωλήνες  από  μη  πλαστικοποιημένο  πολυβινυλο-
χλωρίδιο  (PVC-U),  συμπαγούς  τοιχώματος,  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2,  την
ΕΤΕΠ 08-06-02-01

5.4 Τεχνικό εναέριας διάβασης 

Το τεχνικό εναέριας διάβασης θα εφαρμοστεί για τη διάβαση του καταθλιπτικού
αγωγού σε διάφορα τεχνικά ομβρίων . 

Ο σωλήνας που θα χρησιμοποιηθεί για την εναέρια διάβαση θα είναι πίεσης από
ελατό  χυτοσίδηρο  (D.I.)  ώστε  να  αντέχει  στις  καιρικές  μεταβολές,  στους
βανδαλισμούς,  στις  καταπονήσεις  αφού  θα  έχει  τοποθετηθεί  ακάλυπτος  στον
περιβάλλοντα χώρο.

Στα δύο άκρα (αρχή και τέλος) όπου υπάρχει η αλλαγή του υλικού της σωλήνωσης
από HDPE σε  D.I. θα τοποθετηθούν τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης. Η όλη σύνδεση

 



πληρώνεται με ειδικό άρθρο του τιμολογίου «Σύνδεση αγωγού D.I. με τον  HDPE
στις εναέριες διαβάσεις».

Στα δύο άκρα πριν και μετά την εναέρια διάβαση έχει υπολογισθεί ο αγωγός να
εγκιβωτισθούν σε σκυρόδεμα C12/15.

5.5 Κατασκευή διάτρησης 

Στα  σημεία  που  απαιτείται  η  κάθετη  διέλευση  των  αγωγών  αποχέτευσης
(βαρύτητας)  από  κωλύμματα  όπως  επενδεδυμένα  ρέματα  ή  αποστραγγιστικοί
τάφροι  όπου το  κόστος  ανοικτής  εκσκαφής με  καθαιρέσεις  και  αποκαταστάσεις
είναι  μεγαλύτερο  από  το  κόστος  της  διάτρησης  χρησιμοποιούμε  την  οριζόντια
διάτρηση.

Η  κατευθυνόμενη  υπόγεια  οριζόντια  διάτρηση  απαιτεί  την  κατασκευή  φωλεών
διαστάσεων 2,0 m x 3,0 m στην αρχή και στο τέλος της προβλεπόμενης διάτρησης
για  τον  καταβιβασμό των μηχανημάτων  καθορισμού της  πορείας  αλλά και  των
διατρητικών μηχανημάτων.

Κατά αρχή πριν την έναρξη των εργασιών εντοπίζονται τα εμπόδια της διαδρομής
της διάτρησης για τον εντοπισμό των εμποδίων και χαρτογράφηση της περιοχής με
ειδικό σύστημα με ραντάρ και τηλενδείξεις κατασκευασμένο ειδικά για χρήση στην
τεχνολογία  Κατευθυνόμενης  Οριζόντιας  Διάτρησης.  Το σύστημα αυτό  δίνει  μια
τρισδιάστατη  εικόνα  του  υπεδάφους  στην  οποία  αποτυπώνεται  η  ακριβής  θέση
όλων των εμποδίων που βρίσκονται  στην πορεία της  διάτρηση ς  (αγωγοί  ΔΕΗ,
ΟΤΕ,  ύδρευσης  κλπ).  Κατά  τον  τρόπο  αυτό  προγραμματίζεται  η  διάτρηση  με
μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια. 

Κατόπιν  γίνεται  η  κατευθυνόμενη  διάτρηση  με  πρώτο  στάδιο  την  διάνοιξη
πιλοτικής οπής. Μέσα από το όρυγμα εισόδου διεισδύει στο έδαφος με κρούση και
περιστροφή ο ειδικός μηχανισμός διάτρησης. Καθ' όλη την διάρκεια της πιλοτικής
διάτρησης η ακριβής  θέση (βάθος-κλίση και  γωνία διείσδυσης)  του μηχανισμού
διάτρησης παρακολουθείται μέσω μιας ειδικής μονάδας Radio Detection unit). Όλες
οι πληροφορίες μεταδίδονται στην κονσόλα ελέγχου που βρίσκεται στην κεντρική
μονάδα  και  παρακολουθείται  από  τους  πλήρως  εξειδικευμένους  χειριστές  του
διατρητικού συγκροτήματος. Κάθε στιγμή οι χειριστές γνωρίζουν την ακριβή θέση
του μηχανισμού διάτρησης και με κατάλληλους χειρισμούς τον οδηγούν στην εκ
των προτέρων καθορισμένη πορεία μέχρι το όρυγμα εξόδου.

Όταν ολοκληρωθεί η πιλοτική διάτρηση αφαιρείται ο μηχανισμός διάτρησης και
στη θέση του τοποθετούνται ειδικά εξαρτήματα «κεφαλές» με τα οποία διευρύνεται
σταδιακά η διάμετρος της διάτρησης μέχρι το επιθυμητό μέγεθος και τοποθετείται
το  χιτώνιο  το  οποίο  αποτελείται  από  χαλύβδινο  αγωγό  ή  σωλήνα  από  D.I.

 



διαμέτρου μεγαλύτερης της  διαμέτρου του αγωγού διέλευσης κατά το  διάστημα
ασφαλείας. Το πάχος αυτό εξαρτάται από το είδος του σωλήνα και την επιθυμητή
κλίση που πρέπει να δώσουμε στο σωλήνα διέλευσης και δεν θα είναι μικρότερο
των 10 cm.

Μετά την τελική διάτρηση και σε όλο το μήκος τοποθετείται ο αγωγός διέλευσης
στην επιθυμητή κλίση και το κενό μεταξύ χιτωνίου και καλύπτεται από σκυρόδεμα
λεπτής σύνθεσης με ρευστοποιητή από C20/25.
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