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ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
1. Γενικά 
 

1.1 Ανάθεση της μελέτης 

Με την υπ’ αριθμ. 277/27-11-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
Αλεξανδρούπολης, ανατέθηκε στην σύμπραξη των γραφείων μελετών ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» -«Sigma 
μελετών Α.Ε.» - «ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ» - «ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. η 
εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
Ε.Ε.Λ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 
3316/2005, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού οποίος διεξήχθη  13-01-2012. 
 
Στα πλαίσια του από 16-01-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Προέδρου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης και του νόμιμου κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων 
γραφείων Κώστα Θεοδωρόπουλου πολιτικού μηχανικού, υποβάλλεται η παρούσα Οριστική 
Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων του Αποχετευτικού δικτύου λυμάτων. 
 

1.2 Περιεχόμενα της μελέτης 

Την παρούσα τεχνική έκθεση της Μελέτης Η/Μ έργων συνοδεύουν τα παρακάτω τεύχη και 
σχέδια: 
 
ΤΕΥΧΗ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΣΧΕΔΙΑ 
  ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΗΛΜ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 1 1:25 
ΗΛΜ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 2 1:25 
ΗΛΜ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 3 1:20 
ΗΛΜ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 4 1:20 
ΗΛΜ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 5 1:25 
ΗΛΜ 6. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 3&4 1:25 
 



 

1.3 Ομάδα μελέτης 

 
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η ομάδα μελέτης, καθώς και αναλυτικός πίνακας 
απασχόλησης των μελών της ομάδας μελέτης με την παρακάτω δομή: 
 
Α. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Γ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

Α.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος Σπουδών-
Ειδικότητα 

Προτεινόμενη Θέση – Αρμοδιότητες - Καθήκοντα 

1 Κώστας 
Θεοδωρόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός  
(ΕΜΠ 1980) 

Συντονιστής της ομάδας μελέτης 

Β.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

1 
Κώστας 

Θεοδωρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός  

(ΕΜΠ 1980) 

 Νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης 
 Υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης της Υδραυλικής 
μελέτης. 

  Υπεύθυνος για τον έλεγχο των παραδοτέων της μελέτης 
των υδραυλικών έργων και της συνολικής μελέτης και της 
συμβατότητας αυτών με τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές και τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου 

 Τακτική επικοινωνία με τον Εργοδότη, για ενημέρωση 
σχετικά με την πρόοδο της Σύμβασης, την χάραξη 
πολιτικής, κλπ., λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος 
μεταξύ Εργοδότη, εμπλεκομένων φορέων και Ομάδας 
Μελέτης και όντας υπεύθυνος για την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραδοτέων. 

 Συντονισμός μεταξύ των Ομάδων Έργου και του λοιπού 
υποστηρικτικού μηχανισμού ώστε να παρέχονται 
εμπρόθεσμα και αξιόπιστα παραδοτέα. Ο Συντονιστής, 
τόσο στην ενεργοποίηση της σύμβασης όσο και σε κάθε 
δράση, κινητοποιεί τα μέλη της Ομάδας, ορίζει 
αρμοδιότητες στελεχών για κάθε δράση και εφόσον 
απαιτηθεί από τις ανάγκες του έργου και της σύμβασης, 
κινητοποιεί και επί πλέον επιστημονικό προσωπικό. 

 Επίβλεψη διαχείρισης της αλληλογραφίας (εισερχόμενα 
και εξερχόμενα) σχετικά με την σύμβαση και λήψη 
αποφάσεων για ενέργεια, κοινοποίηση και αποστολή 
αυτής. Επιπλέον ο Συντονιστής θα είναι ο αποδέκτης και 
των εντολών του Εργοδότη. 

 Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, σχεδιασμός των 
δράσεων. 

 Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις που ορίζονται από τον 
Εργοδότη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 Συνεργασία με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για 



την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και την τήρηση 
του χρονοδιαγράμματος. 

 Προΐσταται των εσωτερικών συσκέψεων της ομάδας 
μελέτης, τόσο κατά την έναρξη των δράσεων (σχεδιασμός 
δράσης) όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

 Υπεύθυνος δράσης σύνταξης έργων μεταφοράς λυμάτων 
(αγωγοί μεταφοράς και Α/Σ) 

2 Βαγγέλης Αρκαλής 
Μηχανολόγος Μηχανικός

(Ε.Μ.Π. 1993) 

 Υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης της 
Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. 

 Υπεύθυνος για τον έλεγχο των παραδοτέων της μελέτης 
των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και της συμβατότητας 
αυτών με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 Υπεύθυνος συλλογής και τελικής σύνταξης προδιαγραφών 
μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των ΕΕΛ. 

 Υπεύθυνος ηλεκτρολογικών υπολογισμών ΕΕΛ,  
διαστασιολόγησης και σχεδιασμού ηλεκτρολογικών 
πινάκων. 

 Σύνταξη μελέτης αυτοματισμού & οργάνων ΕΕΛ. 
 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων (συμ/νων Τ.Π. αυτοματισμού και οργάνωσης). 

 Συμμετοχή στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης (Η/Μ 
έργων). 

 Συνεργασία με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για 
την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας όπως αυτές 
περιγράφονται στην Εκθεση Μεθοδολογίας. 

3 Ηλίας Καπνουτζής 
Χημικός  Μηχανικός  

(ΑΠΘ 1994) 

 Υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης Χημικοτεχνικής 
μελέτης  

 Επικοινωνία και στενή συνεργασία με τον Συντονιστή της 
ομάδας, επαφές συνεννοήσεις με τους υπεύθυνους 
υδραυλικών, Η/Μ και περιβαλλοντικών μελετών. 

 Συνεργασία με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για 
την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας όπως αυτές 
περιγράφονται στην Εκθεση Μεθοδολογίας. 

4 Σωτήρης Πανουργιάς 
Χημικός Μηχανικός 

(Πανεπιστήμιο Napoli 
Ιταλίας 1984) 

 Υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης Περιβαλλοντικής 
μελέτης. 

 Υπεύθυνος για τον έλεγχο των παραδοτέων και της 
συμβατότητας αυτών με τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές και τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου. 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 Συμμετέχει επί περιβαλλοντικών θεμάτων σε 
διαβουλεύσεις.  

 Συνεργασία με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για 
την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας όπως αυτές 
περιγράφονται στην Εκθεση Μεθοδολογίας. 

5 Βασίλης Σουσάνης 
Πολιτικός Μηχανικός  

(Παν/μιο Μπολώνιας 1974)

 Υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης Στατικής μελέτης 
 Συνδράμει τον Συντονιστή σε όλα τα θέματα που 
ανακύπτουν και αφορούν σε δομοστατικά έργα 
 Υπεύθυνος στατικών υπολογισμών των έργων ΕΕΛ. 
 Συνεργασία με τον Συντονιστή και επικεφαλής της Ομάδας 
Υδραυλικών έργων για τον καθορισμό της οριστικής 
διαστασιολόγησης  για την ασφαλή κατασκευή του έργου. 
 Συνεργασία με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για την 
τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας όπως αυτές 
περιγράφονται στην Εκθεση Μεθοδολογίας. 



6 Χρίστος Καρναβέζος 
Πολιτικός Μηχανικός  

(ΕΜΠ 1998) 
  

 Υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης Γεωτεχνικής Μελέτης 
 Υπεύθυνος για τον έλεγχο των παραδοτέων και της 
συμβατότητας αυτών με τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές και τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου. 
 Υπεύθυνος για τη σύνταξη προγράμματος γεωτεχνικών 
ερευνών (εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές) 
 Υπεύθυνος για τη σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης ορυγμάτων. 
 Αρμόδιος για τον υπολογισμό του τύπου αντιστήριξης 
κατακόρυφης εκσκαφής ορύγματος σε σχέση με το βάθος 
εκσκαφής (ξυλοζεύματα, Κrings ή πασσαλοσανίδες). 
 Συνεργασία με τον Συντονιστή και επικεφαλής της Ομάδας 
Υδραυλικών έργων για τον καθορισμό των γεωτεχνικών 
παραμέτρων για την ασφαλή κατασκευή του έργου 
(διέλευση αποχετευτικού δικτύου και θεμελίωση 
αντλιοστασίων – θεμελίωση έργων ΕΕΛ). 
 Συνεχή επαφή με τα άλλα μέλη της ομάδας καθώς και  τον 
επιβλέποντα της Υπηρεσίας, για θέματα που αφορούν την 
απρόσκοπτη εκτέλεση των επιμέρους σταδίων γεωτεχνικής 
μελέτης. 
 Συνεργασία με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για την 
τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας όπως αυτές 
περιγράφονται στην Εκθεση Μεθοδολογίας. 

7 Γεωργία Λεβεντάκη 
Πολιτικός Μηχανικός  

(ΕΜΠ 2005) 

 Υπεύθυνη της ομάδας εκπόνησης μελέτης Τοπογραφίας. 
 Υπεύθυνη για τον έλεγχο των παραδοτέων και της 
συμβατότητας αυτών με τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές και τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου. 

 Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της πορείας των 
τοπογραφικών εργασιών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
σύνταξης της υδραυλικής μελέτης και παροχή 
κατευθύνσεων για την επίλυση των προβλημάτων που 
ανακύπτουν. 

 Έλεγχος της φυσικής χρονικής εξέλιξης της μελέτης και 
τις πιθανά παρατηρούμενες καθυστερήσεις ώστε να προβεί 
στη λήψη διορθωτικών μέτρων σε συνεργασία όπως 
απαιτείται με τον συντονιστή της ομάδας μελέτης. 

 Επίλυση του Τριγωνομετρικού δικτύου 
 Συνεργασία με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για 
την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας όπως αυτές 
περιγράφονται στην Εκθεση Μεθοδολογίας. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατ. 13) 

1 Γιώργος Φράγκος 
Πολιτικός Μηχανικός 

(ΕΜΠ 1979)  

 Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης της μελέτης υδραυλικών 
έργων. 

 Υπεύθυνος σύνταξης ΤΔ εσωτερικού δικτύου 
 Σύνταξη υδραυλικών υπολογισμών  
 Υπεύθυνος δράσης για την εκπόνηση του εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

 Υπεύθυνος για τον εναρμονισμό των Τευχών 
Δημοπράτησης της ΕΕΛ με τους Περιβαλλοντικούς Ορους 

2 Σπύρος Φράγκος 

Πολιτικός Μηχανικός  
(ΕΜΠ 1973) 

Δρ. Διαχείρισης Υδατικών
Πόρων 

  

 Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης της μελέτης υδραυλικών 
έργων. 

 Υπεύθυνος δράσης για την εκπόνηση της μελέτης των 
ΕΕΛ. 

 Υπεύθυνος δράσης σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης 
με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή». 

 Οικονομικά στοιχεία συνολικού έργου 



3 
Χαράλαμπος 
Παπαθεοδώρου 

Πολιτικός Μηχανικός 
(Πολυτεχνική Σχολή 

Πατρών 1995) 

 Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης της μελέτης υδραυλικών 
έργων. 

 Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης των ΕΕΛ. 
 Συμμετοχή στη σύνταξη των υπολογισμών  
 Συμμετοχή στη σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ  

4 Κων/νος Παντελόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός 
(Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 
1997) 

 Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης υδραυλικής μελέτης  
 Ιδιοκτήτης του εργαστηρίου "ΓΕΩΔΟΜΗ", για την 
εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών 

 Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης μελέτης των ΕΕΛ 
 Συμμετοχή στη σύνταξη ΤΔ εσωτερικών δικτύων 
αποχέτευσης ακαθάρτων 

 Συμμετοχή στη σύνταξη έργων μεταφοράς λυμάτων (Α/Σ – 
αγωγός). 

 Υποβοήθηση του γεωτεχνικού υπευθύνου στην εκτέλεση 
των γεωτεχνικών μελετών θεμελίωσης των εγκαταστάσεων 
της ΕΕΛ. Ειδικότερα, έχει την ευθύνη του ελέγχου 
ευστάθειας των κατακόρυφων πρανών των εκσκαφών με το 
πρόγραμμα Η/Υ LARIX της ελβετικής εταιρείας CUBUS 

 Υπεύθυνος δράσης για τη σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΜ ΕΡΓΩΝ (κατ. 09)

1 Κώστας Κανέλλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός

(Παν. Πατρών 2004) 

 Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης της Η/Μ μελέτης. 
 Συμμετοχή στη σύνταξη της Η/Μ  μελέτης των ΕΕΛ. 
 Σύνταξη του κόστους λειτουργίας ΕΕΛ 
 Συμμετοχή στη σύνταξη των ΤΔ των Η/Μ έργων 

2 Δημήτρης Νικολόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 

(Παν. Πατρών 1999) 

 Υπεύθυνος δράσης σύνταξης της μελέτης Η/Μ έργων των 
ακαθάρτων - συστημάτων αυτοματισμού και τηλεματικής 
σύνδεσης Α/Σ.  

 Εκπόνηση μηχανολογικής μελέτης και υπολογισμών Α/Σ 
 Ψηφιακή Σχεδίαση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
των Α/Σ 

 Συμμετοχή στην σύνταξη του κόστους λειτουργίας ΕΕΛ 
 Συμμετοχή στη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ Η/Μ έργων 

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 18)

1 Σωτήρης Πανουργιάς 
Χημικός Μηχανικός 

(Πανεπιστήμιο Napoli 
Ιταλίας 1984) 

 Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης της χημικοτεχνικής 
μελέτης 

 Υπεύθυνος δράσης εκπόνησης μελέτης λειτουργικού 
σχεδιασμού των ΕΕΛ 

 Υπεύθυνος δράσης εκπόνησης μελέτης λειτουργικού 
σχεδιασμού της Προμελέτης των ΕΕΛ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 27)

1 Χαρίκλεια Φιλοξενίδη
Χημικός Μηχανικός  

(ΕΜΠ - 1983) 

 Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης περιβαλλοντικής 
μελέτης. 

 Μέλος Ομάδας Σύνταξης Μελέτης και σύνταξης σχεδίων. 
Υπεύθυνη χρήσης GIS 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 08) 

1 Δημήτριος Χάρδας 
Πολιτικός Μηχανικός 

(ΕΜΠ 1997) 

 .. Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης στατικής μελέτης 
 .. Ψηφιακή Σχεδίαση δομικών έργων των ΕΕΛ (κτίρια ΕΕΛ, 
δεξαμενές ΕΕΛ, κλπ). 

 .. Προμετρητικά Στοιχεία δομικών έργων ΕΕΛ (κτίρια ΕΕΛ, 
δεξαμενές ΕΕΛ, κλπ). 

 .. Συμμετοχή στη σύνταξη των στατικών υπολογισμών 
έργων  ΕΕΛ (κτίρια ΕΕΛ, δεξαμενές ΕΕΛ, κλπ). 

 .. Συμμετοχή στη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ δομικών έργων

2 Ευαγγελία Παππά 
Πολιτικός Μηχανικός  

(Πολ/κή Σχολή Παν/μίου 
Πατρών 1996) 

 .. Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης στατικής μελέτης 
 .. Ψηφιακή Σχεδίαση δομικών έργων των Α/Σ 
 .. Προμετρητικά Στοιχεία δομικών έργων Α/Σ 
 .. Συμμετοχή στη σύνταξη των στατικών υπολογισμών 



έργων  Α/Σ 

3 Ευάγγελος Βιττωράτος
Πολιτικός Μηχανικός 

(ΕΜΠ 1998) 

 .. Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης στατικής μελέτης 
 .. Ψηφιακή Σχεδίαση δομικών έργων των Α/Σ 
 .. Προμετρητικά Στοιχεία δομικών έργων Α/Σ 
 .. Συμμετοχή στη σύνταξη των στατικών υπολογισμών 
έργων  Α/Σ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 21)

1 Αλέξανδρος Ζέστας 
Πολιτικός Μηχανικός 

(Ε.Μ.Π. 1999)  

 Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης γεωτεχνικής μελέτης - 
έρευνας 

 Επίβλεψη των εργασιών υπαίθρου η οποία θα 
περιλαμβάνει: 

o πλήρη γεωλογική περιγραφή των γεωτρήσεων, 
o εκτέλεση επιτόπου δοκιμών γεωτεχνικής μηχανικής, 
o συνεχή μέτρηση του βάθους εμφάνισης των υπόγειων 

νερών, 
o τοποθέτηση ενός πιεζομέτρου, 
o λήψη δειγμάτων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. 

 Συνεχή επαφή και ενημέρωση του Υπεύθυνου 
Γεωτεχνικών Μελετών και του επιβλέποντα της Υπηρεσίας 
για τα θέματα που αφορούν τις εργασίες υπαίθρου. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (κατ. 16)

1 Αλέξανδρος Λαμπράκης
Αγρονόμος Τοπογράφος 

Μηχανικός  
(ΕΜΠ 1988) 

 Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης της μελέτης 
τοπογραφίας. 

 Υπεύθυνος δράσης εργασιών υπαίθρου. 
 Υπεύθυνος για τη διαχείριση του βοηθητικού προσωπικού 
εργασιών υπαίθρου. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1 Νίκος Φράγκος 
Μηχανικός Παραγωγής και 

Διοίκησης  
(Πολυτεχνείο Κρήτης 2005)

 Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για την πολιτική 
ποιότητας που θα εφαρμοσθεί από την Ομάδα υλοποίησης 
του έργου.  

 Επικεφαλής ομάδας ποιοτικού ελέγχου 
 Έλεγχος για την σωστή τήρηση όλων των διαδικασιών του 
συστήματος ποιότητας. 

 Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων σχετικά με 
παραλήψεις ή αποκλίσεις από το εφαρμοζόμενο σύστημα 
ποιότητας. 

 Τακτική παρακολούθηση του προγράμματος ποιότητας του 
αναδόχου για την εξασφάλιση της ποιότητας του 
παραγόμενου έργου και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 
εργασιών. 

 Έλεγχος του χρονοδιαγράμματος των εργασιών σε σχέση 
με την εφαρμοζόμενη πολιτική ποιότητας. 

 Υποστήριξη της παρακολούθησης τήρησης των ΣΑΥ και 
ΦΑΥ του έργου. 

 Επανακαθορισμός και ανασκόπηση των στόχων εφόσον 
απαιτηθεί. 

 

1.4 Γενικό αντικείμενο της μελέτης 

 
Αντικείμενο της μελέτης στην οποία αφορά η παρούσα Τεχνική Εκθεση αποτελεί η Μελέτη 
του έργου με τον τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
Ε.Ε.Λ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». 
Τα προς μελέτη έργα σχεδιάζονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα στον 
οικισμό της Μάκρης. Αναφορικά με το αντικείμενο κατά καλούμενη κατηγορία σύμφωνα με 



την προκήρυξη και ειδικότερα προς το τεύχος τεχνικών δεδομένων, αυτό θα περιλαμβάνει 
τις παρακάτω κατηγορίες μελετών: 
 
 Μελέτη υδραυλικών έργων (κατηγορία 13) με αντικείμενο: 
 Την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 

το οποίο θα καλύπτει το σύνολο του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Μάκρης 
προεκτιμώμενης έκτασης 35 εκταρίων. Η μελέτη θα εκπονηθεί στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης 

 Την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης του αγωγού μεταφοράς από τον οικισμό της 
Μάκρης μέχρι τη θέση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, προεκτιμώμενου 
μήκους 2.000 m. Η μελέτη θα εκπονηθεί στο στάδιο της οριστικής μελέτης 

 Την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης των πέντε (5) απαιτούμενων αντλιοστασίων 
αποχέτευσης ακαθάρτων. 

 Την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου 
πληθυσμού 2.200 κατοίκων, καθώς και των έργων για τη διάθεση των 
επεξεργασμένων λυμάτων. Η μελέτη θα εκπονηθεί στο στάδιο της προμελέτης.  

 Σύνταξη πλήρους σειράς Τευχών Δημοπράτησης των προς μελέτη έργων. Τα Τεύχη 
Δημοπράτησης θα συνταχθούν ενιαία όσον αφορά στα υδραυλικά και στα 
ηλεκτρομηχανολογικά έργα 

 
 Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κατηγορία 09) με αντικείμενο: 
 Την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής των πέντε 

(5) απαιτούμενων αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 Την εκπόνηση της μελέτης (Η/Μ) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 

ισοδύναμου πληθυσμού 2.200 κατοίκων. Η μελέτη θα εκπονηθεί στο στάδιο της 
προμελέτης. 

 Τη σύνταξη πλήρους σειράς Τευχών Δημοπράτησης των προς μελέτη έργων. Τα 
Τεύχη Δημοπράτησης θα συνταχθούν ενιαία όσον αφορά στα υδραυλικά και στα 
ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Επισημαίνεται ότι η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης 
περιλαμβάνει αφ΄ ενός τη σύνταξη των Τ.Δ. της ΕΕΛ με το σύστημα «μελέτη – 
κατασκευή» και τη σύνταξη των Τ.Δ. των αποχετευτικών έργων με σύστημα 
μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 
 Χημικοτεχνική μελέτη (κατηγορία 18) με αντικείμενο: 
 Την εκπόνηση της μελέτης του λειτουργικού σχεδιασμού των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 2.200 κατοίκων. 
 

 Στατική μελέτη (κατηγορία 08), με αντικείμενο  
 Την εκπόνηση της στατικής μελέτης των αντλιοστασίων ακαθάρτων. Η μελέτη θα 

εκπονηθεί στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής για τα κτιριακά έργα των 
αντλιοστασίων 

 Την εκπόνηση της στατικής μελέτης των ΕΕΛ (δεξαμενές κα κτίριο διοίκησης). Η 
μελέτη θα εκπονηθεί στο στάδιο της οριστικής μελέτης για τα κτιριακά έργα της 
εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων. 

 
 
 



 Γεωτεχνική μελέτη (κατηγορία 21), με αντικείμενο  
 Την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης, υποστηρικτικής της υδραυλικής και στατικής 

μελέτης και συγκεκριμένα τον προγραμματισμό, εκτέλεση, εργαστηριακή 
διερεύνηση, αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών προεκτιμώμενου βάθους 
γεωτρήσεων 20 m. 

 
 Μελέτη τοπογραφίας (κατηγορία 16) με αντικείμενο  
 Την εκπόνηση της μελέτης τοπογραφίας με αντικείμενο τις τοπογραφικές εργασίες 

που απαιτούνται για τη μελέτη ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων, δηλαδή 
τριγωνισμούς, πολυγωνομετρίες, γεωμετρικές χωροσταθμίσεις, επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις εργασίες υποστηρικτικές των τεχνικών μελετών. 

 
 Περιβαλλοντική μελέτη (κατηγορία 27), με αντικείμενο  
 Την εκπόνηση των απαιτούμενων Περιβαλλοντικών Μελετών για την αδειοδότηση 

των έργων 
 

1.5 Ειδικό αντικείμενο της μελέτης 

 
Αντικείμενο της παρούσας φάσης της μελέτης είναι η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών έργων 
και συγκεκριμένα των αντλιοστασίων Α/Σ1, Α/Σ2, Α/Σ3, Α/Σ4 και Α/Σ5 του αποχετευτικού 
δικτύου λυμάτων. 
 
Για την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από την ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία, από παρόμοιες μελέτες καθώς επίσης και οι δυνατότητες της Ελληνικής 
αγοράς.  
 
2. Χαρακτηριστικά αντλιοστασίων   
 
Η μελέτη αναφέρεται στην λεπτομερή περιγραφή των απαιτούμενων κύριων καταθλιπτικών 
αντλιοστασίων. 
 
Η θέση των αντλιοστασίων καθώς και τα βασικά στοιχεία του, (παροχές, στάθμες κλπ.) 
λήφθηκαν από τους υδραυλικούς υπολογισμούς και λοιπά στοιχεία της γενικής μελέτης 
υδραυλικών έργων.  
 



Αντλιοστάσια 
 
Το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού της Μάκρης αποτελείται από δίκτυο αγωγών 
βαρύτητας, καταθλιπτικών αγωγών και πέντε (5) αντλιοστασίων. 
 

1. Το σύνολο των λυμάτων του οικισμού συλλέγεται μέσω του Μ1 (Φ 315) στο 
αντλιοστάσιο Α/Σ 1 που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στη βόρεια πλευρά   της 
Παλαιάς Εθνικής Οδού Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης σε απόσταση 140m περίπου 
δυτικά του κόμβου της Εγνατίας Οδού με την Π.Ε.Ο  στη Μάκρη. Το αντλιοστάσιο 
Α/Σ 1 μέσω του καταθλιπτικού αγωγού Κ1 μήκους 1.782 m από HDPE 160 10 ATM 
καταθλίβει το σύνολο των λυμάτων του οικισμού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων.  

 
2. Το αντλιοστάσιο Α/Σ 2 θα κατασκευαστεί στον κεντρικό δρόμο του οικισμού της 

Μάκρης. Στο Α/Σ 2 και μέσω του συλλεκτήρα Μ2 συγκεντρώνονται μέσω δικτύου 
αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών αγωγών το μεγαλύτερο μέρος  των λυμάτων 
του οικισμού της Μάκρης (κεντρικό τμήμα, βορειοδυτικό τμήμα, νότιο και 
νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού). Το αντλιοστάσιο Α/Σ 2 μέσω του 
καταθλιπτικού αγωγού Κ2 μήκους 134,6 m από HDPE 160 10 ATM καταθλίβει τα 
λύματα στο συλλεκτήρα Μ1 και στο φρεάτιο Μ1.13 του δικτύου του αντλιοστασίου 
Α/Σ 1.  

 
3. Το αντλιοστάσιο Α/Σ 3 θα κατασκευαστεί στη βόρεια πλευρά εσωτερικής οδού του 

οικισμού στο ανατολικό μέρος της πεζογέφυρας απέναντι από το χαμάμ. Στο Α/Σ 3 
μέσω των αγωγών Μ3, Μ3Α και Μ3.1 συγκεντρώνονται μέσω δικτύου αγωγών 
βαρύτητας μικρό μέρος  των λυμάτων του οικισμού της Μάκρης. Το αντλιοστάσιο 
Α/Σ 3 μέσω του καταθλιπτικού αγωγού Κ3 μήκους 112 m από HDPE 110 10 ATM 
καταθλίβει τα λύματα στον αγωγό Μ2.2 του δικτύου του αντλιοστασίου Α/Σ 2 στο 
φρεάτιο Μ2.2.5.  

 
4. Το αντλιοστάσιο Α/Σ 4 θα κατασκευαστεί επί εσωτερική οδού του οικισμού στην 

ανατολική πλευρά ρέματος του οικισμού. Στο Α/Σ 4 μέσω του αγωγού Μ4 
συγκεντρώνονται μέσω δικτύου αγωγών βαρύτητας μικρό μέρος  των λυμάτων του 
οικισμού της Μάκρης. Το αντλιοστάσιο Α/Σ 4 μέσω του καταθλιπτικού αγωγού Κ4 
μήκους 205,6 m από HDPE 110 10 ATM καταθλίβει τα λύματα στον αγωγό Μ2.6 
του δικτύου του αντλιοστασίου Α/Σ 2 στο φρεάτιο Μ 2.6.3.  

 
5. Το αντλιοστάσιο Α/Σ 5 θα κατασκευαστεί επί δρόμου προς το λιμανάκι της Μάκρης 

στη νοτιοανατολική πλευρά του οικισμού. Στο Α/Σ 5 μέσω του αγωγού Μ5 
συγκεντρώνονται μέσω δικτύου αγωγών βαρύτητας μικρό μέρος  των λυμάτων του 
οικισμού της Μάκρης (νότιο και δυτικό τμήμα του οικισμού). Το αντλιοστάσιο Α/Σ 5 
μέσω του καταθλιπτικού αγωγού Κ5 μήκους 420,5 m από HDPE 110 10 ATM 
περίπου μεταφέρει τα λύματα στον αγωγό Μ2.6 του δικτύου του αντλιοστασίου Α/Σ 
2 στο φρεάτιο Μ 2.6.3.  

 
Η ακριβής θέση των αντλιοστασίων φαίνεται στην οριζοντιογραφία διάταξης των έργων στο 
σχέδιο 1:5.000 και 1:1.000.  
 



Η μορφή των αντλιοστασίων λυμάτων συνήθως εξαρτάται από την σύσταση του εδάφους, 
από την παροχή και το είδος των εισρεομένων ακαθάρτων και γενικότερα από τις τοπικές 
συνθήκες. Τα αντλιοστάσια θα κατασκευαστούν χωρίς διαχωρισμό θαλάμου αντλιών και 
θαλάμου συγκέντρωσης λυμάτων διότι η κατασκευή ξηρών θαλάμων σε βάθος θα σήμαινε 
οικονομική επιβάρυνση του έργου, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε πιθανά διαρροές και 
υγρασία στα σημεία σύνδεσης των αγωγών αναρρόφησης των αντλιών με το θάλαμο. 
 
Αντίθετα, προβλέπεται στην έξοδο του αντλιοστασίου ιδιαίτερος χώρος δικλείδων και 
υδραυλικών εξαρτημάτων, για ρυθμίσεις χωρίς την ανάγκη εισόδου στον θάλαμο του 
αντλιοστασίου, ενώ λόγω των μέτριων, εν γένει, απαιτήσεων (μέτριες παροχές αλλά και 
αδιάλειπτη λειτουργία) δεν προβλέπεται μεν επί πλέον φρεάτιο-θαλαμίσκος εισόδου με 
εξοπλισμό πρωτογενούς καθαρισμού, ενώ προβλέπεται φρεάτιο-θαλαμίσκος 
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους αδιάλειπτης λειτουργίας.  
 
Λόγω της, σχετικά με τα παραπάνω, μέτριας σε μέγεθος και με μικρές διακυμάνσεις παροχής 
των αντλιοστασίων του δικτύου, δεν προκύπτει ανάγκη για μεγαλύτερο πλήθος αντλιών 
πέραν της μίας κύριας αντλίας και της μίας εφεδρικής. Ειδικά δε και με την χρήση της 
τεχνολογίας των inerter στα αντλιοστάσια, επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του 
αντλιοστασίου και για μικρότερες παροχές, οπότε καλύπτονται και κάποιες πιθανές 
διακυμάνσεις στην εισερχόμενη παροχή. 
 
Για την κάλυψη των αναγκών μέχρι την 40ετία, είναι προφανές ότι η κυλινδική μορφή 
φρεατίου δεν εξυπηρετεί σε αυτό έναντι του ορθογωνικού, αφού αλλιώς θα υπήρχε, μεγάλος 
ανεκμετάλλευτος όγκος, οπότε καταλήγουμε σε ορθογωνική μορφή των αντλιοστασίων που 
πλεονεκτεί στην λειτουργικότητα με μικρή επιβάρυνση στο πάχος των περιμετρικών τοιχίων 
και περισσότερο οπλισμό. 
 
Επειδή οι παροχές σχεδιασμού των Α/Σ 3 και 4 είναι μικρές αλλά κυρίως δεν υπάρχει χώρος 
για την κατασκευή οικοδομικών εργασιών προτιμήθηκε η λύση των προκατασκευασμένων 
αντλιοστασίων από πολυαιθυλένιο με ενσωματωμένο τον καταθλιπτικό αγωγό και 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι αυτοκαθαριζόμενα και να μην μένουν στερεά στον κύκλο 
της κάθε αντλίας και με αντλητικά με κοπτικά ώστε να τεμαχίζουν τα στερεά και να μπορούν 
να τα καταθλίβουν στη μικρή διάμετρο των σωληνώσεων του αντλιοστασίου. 
 
Επειδή οι παροχές του αντλιοστασίου είναι μέτριες σε μέγεθος, δεν προβλέπεται στην είσοδό 
του κανένα σύστημα πρωτογενούς καθαρισμού. Επί πλέον για την αποφυγή δημιουργίας 
επιπλέουσας κρούστας, αιωρουμένων στερεών και λάσπης, καθώς και δυσάρεστων οσμών, 
προβλέπεται στο κέλυφος των αντλιών εγκαταστημένη ειδική χυτοσιδηρά βαλβίδα 
ανάδευσης των λυμάτων, σε μία αντλία του θαλάμου, ώστε να αποκλειστεί το μπλοκάρισμα 
από λάσπη και στερεά, κατά την λειτουργία τους. Οι βαλβίδες ανάδευσης και απόπλυσης θα 
είναι ειδικές για λύματα, κατασκευασμένες για να λειτουργούν πριν την οδήγηση των 
λυμάτων στην κατάθλιψη της αντλίας, μετατρέποντας έτσι τις αντλίες σε ισχυρούς 
αναμικτήρες, ώστε να εμποδίζεται η συσσώρευση λάσπης, στερεών καταλοίπων και 
επιπλέουσας κρούστας στον θάλαμο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αρκετή ποσότητα 
οξυγόνου για καθαρότερο περιβάλλον αντλιοστασίου. Ακόμα προβλέπεται τοποθέτηση 
μικρού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ικανής ισχύος, για την αδιάλειπτη λειτουργία των 
αντλιών σ’ αυτό.  
 



Επειδή η παροχή του αντλιοστασίου είναι μέτρια σε μέγεθος, σε σχέση με τις τυποποιημένες 
αντλίες του εμπορίου και επειδή η θέση του δεν επιτρέπει μεγάλες και πολύπλοκες υπέργειες 
κατασκευές και ιδιαίτερες οικοδομικές εργασίες, θα χρησιμοποιηθούν υποβρύχια αντλητικά 
συγκροτήματα. Η λύση αυτή πλεονεκτεί λόγω της απλότητάς της, της χρησιμοποίησης 
κοινού θαλάμου συγκέντρωσης λυμάτων και αντλιών, της εξασφάλισης μικρότερου βάθους 
τοποθέτησης, της ανυπαρξίας προληπτικής συντήρησης, της αποφυγής συχνών βλαβών και 
της κατάργησης των σωλήνων αναρρόφησης των αντλιών με τα διάφορα εξαρτήματα και 
προβλήματά τους.  
 
Το αντλιοστάσιο θα λειτουργεί αυτόματα και επειδή θα έχει σχετικά μετρίου μεγέθους 
απορροφούμενη ισχύ, η τροφοδότησή του, από την ΔΕΗ, θα γίνει με χαμηλή τάση 380/220V 
- 50 Ηz. 
  
Η διάμετρος των καταθλιπτικών αγωγών καθορίζεται έτσι ώστε η ταχύτητα ροής των 
λυμάτων να είναι μέσα στην περιοχή της ελάχιστης επιτρεπτής για τον αυτοκαθαρισμό του 
αγωγού (0,70 μ/δτ) και της μέγιστης επιτρεπτής για οικονομική άντληση και αποφυγή, εν 
γένει, εξόδων αντιπληγματικής προστασίας (2,0 μ/δτ).  
  
Το μέγεθος των αντλιών, στο αντλιοστάσιο, καθορίζεται από την μέση ημερήσια παροχή, 
την μέγιστη ημερήσια παροχή και τους όγκους εξισορρόπησης στο θάλαμο. Οι όγκοι 
θαλάμου, όπως υπολογίζονται παρακάτω, θεωρούνται σαν οι ελάχιστα απαιτούμενοι όγκοι 
για ικανοποιητική λειτουργία των αντλιών, κάτω από τις πιο ανεπιθύμητες συνθήκες σε 
σχέση με τον αριθμό των εκκινήσεων ανά ώρα, που συμβαίνει όταν η εισροή στον θάλαμο 
του αντλιοστασίου είναι η μισή από την παροχή της αντλίας που εκλέγεται. Έτσι, επειδή η 
απαιτούμενη από τους υδραυλικούς υπολογισμούς, μέγιστη ωριαία παροχή είναι περίπου 
διπλάσια από την μέγιστη ημερήσια παροχή, ο καθορισμός των αντλιών γίνεται με την 
παροχή αυτή που θεωρείται επαρκώς ασφαλής. Επί πλέον, άλλα βασικά στοιχεία για την 
επιλογή της παροχής, και επομένως του μεγέθους, των αντλιών είναι η εξασφάλιση της 
ομοιομορφίας της κατασκευής (για ελαχιστοποίηση του κόστους ανταλλακτικών και 
συντήρησης), η δυνατότητα συνεχούς εναλλαγής των αντλιών ανα κύκλο λειτουργίας (για 
ομοιόμορφη φθορά), η λειτουργία με inverter, η ύπαρξη εφεδρικής (των κυρίων) αντλίας σε 
μόνιμη θέση «stand by», η πρόβλεψη απομάκρυνσής τους από το φρεάτιο-αντλιοστάσιο σε 
περίπτωση βλάβης.  
 
Οι απαιτούμενες παροχές, από σήμερα και μέχρι τον σχεδιασμό της 40ετίας, δίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 

 
Αντλιοστάσια   Παροχή εισόδου σε lt/sec 
α/α Παροχή   Σήμερα 20ετία 40ετία 
  Μέση ημερήσια 4,18 5,29 7,16 
ΑΣ 1 Μέγιστη ημερήσια 5,16 6,81 9,63 
  Μέγιστη ωριαία 10,89 14,45 20,13 
 Ελάχιστη ημερήσια 3,53 4,27 5,52 
  Μέση ημερήσια 3,46 4,38 5,93 
ΑΣ 2 Μέγιστη ημερήσια 4,26 5,64 7,97 
 Μέγιστη ωριαία 9,10 12,41 17,22 
  Ελάχιστη ημερήσια 2,92 3,53 4,57 
  Μέση ημερήσια 0,31 0,39 0,53 
ΑΣ 3 Μέγιστη ημερήσια 0,38 0,51 0,72 
 Μέγιστη ωριαία 0,82 1,19 1,83 
  Ελάχιστη ημερήσια 0,26 0,32 0,41 
  Μέση ημερήσια 0,56 0,70 0,95 
ΑΣ 4 Μέγιστη ημερήσια 0,69 0,91 1,28 
 Μέγιστη ωριαία 1,46 2,13 3,25 
  Ελάχιστη ημερήσια 0,47 0,57 0,73 
  Μέση ημερήσια 1,16 1,47 1,99 
ΑΣ 5 Μέγιστη ημερήσια 1,43 1,90 2,68 
 Μέγιστη ωριαία 3,06 4,45 6,81 
  Ελάχιστη ημερήσια 0,98 1,19 1,54 
 
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η παροχή αιχμής, για τα αντλιοστάσια και για τον 
σχεδιασμό της εικοσαετίας και τεσσαρακονταετίας, είναι περίπου το 210% της μέγιστης 
ημερήσιας, επομένως λαμβάνεται αυτή (η μέγιστη ωριαία) ως παροχή των αντλιών που θα 
επιλεχθούν.  
  
Έτσι για όλα αντλιοστάσια (και για λόγους ομοιομορφίας του έργου) σαν βέλτιστη επιλογή 
φαίνεται να είναι μία κύρια αντλία που θα καλύπτει την τεσσαρακονταετία.  
 
Η ομοιομορφία στην κατασκευή του δικτύου των αντλιοστασίων είναι βασική επιλογή, ώστε 
να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό πιο εύκολη λειτουργία του έργου. 
 
Με την επιλογή αυτή της κύριας αντλίας και της εφεδρικής, καλύπτεται πλήρως η λειτουργία 
του δικτύου καθ' όλη την διάρκεια σχεδιασμού του, από σήμερα μέχρι και την 40ετία ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζεται πλήρης εναλλαξιμότητα μεταξύ των αντλιών του αντλιοστασίου 
και μικρή ποσότητα διαθέσιμων ανταλλακτικών. 
 
Έτσι, από τα προηγούμενα καθώς και τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης, 
προκύπτουν τα παρακάτω οικοδομικά στοιχεία του αντλιοστασίου με τον αντίστοιχο 
καταθλιπτικό αγωγό, που τα δομικά του στοιχεία και ο Η/Μ εξοπλισμός θα υπολογισθούν 
για την 40ετία δίνονται στον πίνακα Π2: 
 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 

 ΑΣ 1 ΑΣ 2 ΑΣ 3 ΑΣ 4 ΑΣ 5 

Παροχή  (lt/sec) 20,13 17,22 1,83 3,25 6,81 

Αγωγός προσαγ. λυμάτων 
(mm) 

Φ 315 Φ 315 
Φ 200 
Φ 200 

Φ 250 Φ 250 

Υψόμετρο πυθμένα αγωγού 
προσαγ. (m) 

58,55 61,50 
56,41 
57,05 

47,57 39,90 

Υψόμετρο ανώτατης 
στάθμης ακαθάρτων, για 

εκκίνηση (m) 
58,47 61,40 56,31 47,47 39,80 

Υψόμετρο εκροής καταθλ. 
αγωγού (m) (ροή) 

72,85 71,28 64,03 64,77 64,77 

Μήκος καταθλιπτικού 
αγωγού (m) 

1.782 134,60 112 250,60 1.125 

Στάθμη εδάφους φρεατίου-
αντλ/σίου (m) 

60,55 65,32 57,42 49,33 41,88 

Καταθλ. αγωγός      

α. Εκτός αντλιοστασίου 160 HDPE 160 HDPE 110 HDPE 110 HDPE 110HDPE 

β. Συλλέκτης (mm) 150 150 50 (2΄΄) 50 (2΄΄) 100 

γ. Εντός αντλιοστασίου 
(mm)  

100 80 40 40 80 

 
 
3.  Αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παροχές όπως αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα μανομετρικά, 
σε συνάρτηση με τις τυποποιημένες υποβρύχιες αντλίες και με βάση το σκεπτικό της 
παραγράφου 1.2 για τα αντλιοστάσια,το συνολικό φορτίο θα αντληθεί από μία κύρια αντλία 
και μία εφεδρική.  
 
Άρα στα αντλιοστάσια θα τοποθετηθούν, σήμερα οι αντλίες όπως φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα:  
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 

Αντλιοστάσιο 
Κύρια αντλία 

(τεμ) 
Εφεδρική αντλία 

(τεμ.) 
Παροχή αντλιών  

(μ3/ώρα.) 
ΑΣ 1 1 1 72 
ΑΣ 2 1 1 62 
ΑΣ 3 1 1 14,3 
ΑΣ 4 1 1 13,8 
ΑΣ 5 1 1 28 

 
Με την παραπάνω επιλογή δίνεται αξιοπιστία στην εγκατάσταση από πλευράς ασφαλείας & 
λειτουργίας αφού σε διαφορετική περίπτωση κάθε παύση της λειτουργίας των αντλιών από 
βλάβη ή άλλη αιτία θα επέφερε σοβαρές επιπλοκές.  
 
4.   Ρυθμιστικός όγκος δεξαμενής λυμάτων.   
   
4.1.  Υπολογισμός ρυθμιστικού όγκου.  
  
Για την διαστασιολόγηση της δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων στο αντλιοστάσιο και 
ειδικότερα για τον βέλτιστο όγκο θα ληφθούν υπ' όψη τα παρακάτω :  
 Μικρότεροι όγκοι από τους απαιτούμενους έχουν σαν αποτέλεσμα τις συχνές παύσεις και 

εκκινήσεις της λειτουργίας των αντλιών με συνέπεια την υπερθέρμανση, την συχνή 
συντήρηση  τις αλλεπάλληλες αποκαταστάσεις βλαβών και τη σύντομη αχρήστευσή 
τους. 

 
 Υπολογισμός μεγαλύτερων όγκων των δεξαμενών, έχει ως αποτέλεσμα - την εποχή ιδίως 

των μικρών παροχών - μεγάλο χρόνο παραμονής των λυμάτων στο αντλιοστάσιο με 
άμεσο επακόλουθο ανεπιθύμητες οσμές και κατακάθιση ουσιών.  

 
Με βάση τις παραπάνω αρχές οι υπολογισμοί γίνονται με τους παρακάτω περιορισμούς και 
σχέσεις :  
  
α.   Χρόνος παραμονής       : Μικρότερος χρόνος παραμονής των λυμάτων 30 min.  
  

β.   Ρυθμ. όγκος δεξαμενής : V
Qi

KiZNi  4
.  

 
όπου :  

VNi  ο απαιτούμενος ρυθμιστικός όγκος της δεξαμενής σε m
3
 για την αντλία ( i ), 

Qi   η παροχή της αντλίας ( i ) σε m
3
/ h, 

Ζ   ο αριθμός εκκινήσεων της αντλίας ανά ώρα με βέλτιστο αριθμό τον αριθμό 8,  
Ki   ο συντελεστής προσαρμογής της αντλίας ( i ).  
 
 

O επιπλέον εμπειρικός παράγοντας Ki (συντελεστής προσαρμογής), προκύπτει σαν 
αποτέλεσμα μαθηματικής επεξεργασίας των νομογραφημάτων της βιβλιογραφίας σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον ίδιο τον μελετητή, και είναι : 

 



 Για αριθμό αντλιών  Μία(1) Δύο (2) Τρεις(3)  Τέσσερεις(4) 
 

για την πρώτη αντλία K1 = 1,00 K1 = 1,47 K1 = 1,89 K1 = 2,22 
για την δεύτερη αντλία  K2 = 2,00 K2 = 2,17 K2 = 2,52 
για την τρίτη αντλία   Κ3 = 2,95 Κ3 = 3,05 
για την τέταρτη αντλία    Κ4 = 4,15 

 
Λαμβάνοντας λοιπόν πέντε (5) εκκινήσεις την ώρα για τα Α/Σ 1, 2 και 3 και δώδεκα (12) για 
τα Α/Σ 3 και 4, δηλαδή εκκίνηση της κάθε αντλίας ανά 12,0 λεπτά (720 sec), και 5,0 λεπτά 
(300 sec) αντίστοιχα προκύπτουν οι ρυθμιστικοί όγκοι 1NV  (όπως φαίνονται στον πίνακα 

Π4). Ο όγκος αυτός αφορά στον απαραίτητο όγκο λυμάτων, για την εκκίνηση και στάση, της 
πρώτης κάθε φορά, ανά κύκλο λειτουργίας αντλίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 

 Α/Σ Q 1NV  2NV  NV  

ΑΣ 1 72 2,45 1,80 4,25 
ΑΣ 2 62 2,11 1,55 3,66 
ΑΣ 3 14,3 0,30 - 0,30 
ΑΣ 4 13,8 0,29 - 0,29 
ΑΣ 5 28,0 0,95 0,70 1,65 

 
 
4.2 Υπολογισμός βάθους του ρυθμιστικού όγκου   
 
Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα είναι αυτόματη με βάση την στάθμη στο θάλαμο 
συγκέντρωσης-δεξαμενή που καθορίζεται απ’ τoν απαιτούμενο ρυθμιστικό όγκο VN.  
 
Για το θάλαμο συγκέντρωσης - δεξαμενή άντλησης, προβλέπεται ανώτατη στάθμη 
εκκίνησης (ΟΝ2) 0,1 m κάτω από τον πυθμένα του αγωγού εισόδου των λυμάτων στο 
φρεάτιο άντλησης, στάθμη εκκίνησης (ΟΝ1) σύμφωνα με το ύψος στάθμης που προκύπτει 
από τον ρυθμιστικό όγκο, στάθμη στάσης (OFF) σε απόσταση ύψους τουλάχιστον 
μεγαλύτερου από του επιτρεπόμενου από την αντλία. Ακόμα προβλέπεται μία κατώτατη 
στάθμη ALARM (0) 0,005  m κάτω από την στάθμη OFF για απαγόρευση λειτουργίας των 
αντλιών και σήμανση καθώς και μία στάθμη υπερχείλισης ALARM (1) ίση με τον πυθμένα 
του αγωγού εισόδου λυμάτων, για σήμανση.  
 
Στον πίνακα Π5 δίνουμε τα αριθμητικά στοιχεία των αντλιοστασίων και των σταθμών 
λειτουργίας-σήμανσης.   



 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π5 

Α/Σ 
Στάθμη  
ΟΝ2  

Στάθμη  
ΟΝ1  

Στάθμη  
ΟFF  ALARM (0) ALARM (1)  

ΑΣ 1 58,45 58,11 57,65 57,60 58,55 

ΑΣ 2 61,40 61,12 60,75 60,70 61,50 

ΑΣ 3 - 56,31 55,93 55,98 56,41 

ΑΣ 4 - 47,47 47,09 47,04 47,57 

ΑΣ 5 39,80 39,67 39,05 39,45 39,90 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στο κεφάλαιο περί αυτοματισμού.  
  
5.  Μανομετρικό ύψος αντλιών   
  
Μετά τον καθορισμό του αριθμού των αντλιών της παροχής και των σταθμών λειτουργίας, 
θα υπολογίσουμε το μανομετρικό ύψος λειτουργίας κάθε αντλίας. 
  
5.α Γεωμετρικό ύψος (Ηgeo)  
  
Σαν στάθμη λυμάτων στον αγωγό κατάθλιψης λαμβάνεται το απόλυτο υψόμετρο της άνω 
στάθμης στο τέλος του αγωγού, όπου παροχετεύονται τα λύματα στο τελικό φρεάτιο πριν το 
βαρυτικό αγωγό.  
 
Σαν στάθμη λυμάτων στην αναρρόφηση λαμβάνεται το μέσο βάθος της στάθμη ΟΝ1-OFF 
πάνω από τη στάθμη OFF της αντλίας.  
 
Η διαφορά τους μας δίνει το γεωδαιτικό ύψος. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π6 

Αντλιοστάσιο 
Στάθμη κατάθλιψης (m 

απόλυτα) 

Στάθμη 
αναρρόφησης  (m 

απόλυτα) 

Γεωδετικό ύψος 
(Ηgeo) σε m Υ.Σ.

ΑΣ 1 72,85 57,88 14,97 
ΑΣ 2 71,28 60,94 10,34 
ΑΣ 3 64,03 56,12 7,91 
ΑΣ 4 64,77 47,28 17,49 
ΑΣ 5 64,77 39,59 25,18 

 
 
5.β Yψος απωλειών στο καταθλιπτικό αγωγό (Hk)  
Από τους υδραυλικούς υπολογισμούς, για τους καταθλιπτικούς αγωγούς και παροχή 40ετίας, 
με βάση τον τύπο Darcy  

Z = 
F

D

V

G

2

2
, προκύπτει για κάθε ένα καταθλιπτικό αγωγό η κλίση απωλειών : Ζ40  
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1

2
3 7

2 51

F

K

D

V

R F
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,
,  

συντελεστή τραχύτητας  Κ = 0,1 χλσ.  και  

κινηματική  συνεκτικότητα  V = 1,15 * 10-6 m2/sec,  
προκύπτει, για κάθε ένα καταθλιπτικό αγωγό, κλίση απωλειών : Ζ40 (%) 
 
Στις παραπάνω απώλειες περιλαμβάνεται προσαύξηση 10% των γραμμικών απωλειών για τις 
τοπικές απώλειες, κατά μήκος κάθε καταθλιπτικού αγωγού.  
 
Προκύπτει τελικά το συνολικό ύψος απωλειών ανάλογα και με το μήκος των καταθλιπτικών 
αγωγών :  

Ηκ = Ζ40 * L (m Υ.Σ.) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π7 
ΣΗΜΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΣ    ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡ. ΠΙΕΣΗ 
ΕΣΩΤ. 
ΔΙΑΜ 

(L)   (Ηκ) 

  (mm) (atm) (mm) (m) (l/s) (m/s) (m) 

Α/Σ 1 HDPE 1 x 160 10 141 1.782 20,13 1,29 23,78 

Α/Σ 2 HDPE 1 x 160 10 141 1.346 17,22 1,10 1,33 

Α/Σ 3 HDPE 1 x 160 10 96,8 112 3,97 0,54 0,46 

Α/Σ 4 HDPE 1 x 110 10 96,8 205,6 3,83 0,52 0,79 

Α/Σ 5 HDPE 1 x 110 10 96,8 420,5 7,78 1,06 6,13 

 
 
5.γ  Απώλειες στο αντλιοστάσιο (Ηα)  
 
1. Χαλύβδινος NW 100 (A/Σ 1) 

Εξάρτημα Ισοδ.Μήκ. Τεμ. Συνολ Ισοδ.Μήκ. 

Κώνος αναρρόφησης 0,6 1 0,6 
Δικλείδα 1,0 1 1,0 
Βαλβίδα αντεπ/ροφής 4,0 1 4,0 
Γωνία 90ο 1,5 3 4,5 
Ταύ 2,5 1 2,5 
Εξάρμωση 0,5 1 0,5 
Μήκος σωλήν.   4,0 

Σύνολο   17,1 
 



 
2. Χαλύβδινος NW 80 (A/Σ 2-5) 

Εξάρτημα Ισοδ.Μήκ. Τεμ. Συνολ Ισοδ.Μήκ. 

Κώνος αναρρόφησης 0,6 1 0,6 
Δικλείδα 0,5 1 0,5 
Βαλβίδα αντεπ/ροφής 3,0 1 3,0 
Γωνία 90ο 1,0 3 3,0 
Ταύ 1,5 1 1,5 
Εξάρμωση 0,5 1 0,5 
Μήκος σωλήν.   5,9 

Σύνολο   15,0 
 
3. Χαλύβδινος NW 40 (A/Σ 3-4) 

Εξάρτημα Ισοδ.Μήκ. Τεμ. Συνολ Ισοδ.Μήκ. 

Κώνος αναρρόφησης 0,6 1 0,5 
Δικλείδα 0,5 1 0,5 
Βαλβίδα αντεπ/ροφής 1,0 1 1,0 
Γωνία 90ο 0,5 2 1,0 
Ταύ 0,75 1 0,75 
Μήκος σωλήν.   1,25 

Σύνολο   5,0 
 

(*) Η διάμετρος του καταθλιπτικού αγωγού των αντλιών, μέσα στο αντλιοστάσιο, 
επιλέγεται για την παροχή της τεσσαρακονταετίας (40ετίας), όπως επιλέγει και ο 
υπόλοιπος καταθλιπτικός αγωγός.  

 
Για χαλύβδινο αγωγό ΝW και με τις παροχές ανά αντλιοστάσιο υπολογίζεται η κλίση 
απωλειών Ζ (όπως ακριβώς και κατά τον υπολογισμό των απωλειών για τον καταθλιπτικό 
αγωγό), επομένως και οι συνολικές απώλειες Ηα κάθε αντλιοστασίου, πολλαπλασιάζοντας με 
το ισοδύναμο μήκος, όπως ακριβώς και κατά τον υπολογισμό των απωλειών για τον 
καταθλιπτικό αγωγό. Έτσι λαμβάνουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π8 

Α/Σ 
Χάλυβ. 

NW 
Παροχή ανά 

αντλία 
Απώλ. Αντλ/σιου Ηα 

(m Υ.Σ.) 
Α/Σ 1 100 72 2,16 
Α/Σ 2 80 62 1,40 
Α/Σ 3 40 14,3 3,39 
Α/Σ 4 40 13,8 3,16 
Α/Σ 5 80 28 0,95 

 

Οι γραμμικές απώλειες των σωληνώσεων του αντλιοστασίου δεν θεωρούνται ίδιες με αυτές 
των καταθλιπτικών αγωγών PΕ, διότι πρόκειται για χαλυβδοσωλήνα με ραφή, βαρέως τύπου, 
διατομής ως αναφέρεται παραπάνω.  
 
 
5.δ Μανομετρικό ύψος αντλιών   
  



ΠΙΝΑΚΑΣ Π9 

Α/Σ 
Γεωδετικό 
ύψος 
(Ηgeo) 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
(Ηκ) 

Απώλ. 
Αντλ/σιου 

Ηα 

Περιθώριο 
ασφαλείας 

(m) 

Μανομετρικό 
'Υψος 

Αντλίας (m) 

Α/Σ 1 14,97 23,78 2,16 0,06 41,0 
Α/Σ 2 10,34 1,33 1,40 0,93 14,0 
Α/Σ 3 7,91 0,46 3,39 0,24 12,0 
Α/Σ 4 17,49 6,79 3,16 0,56 22, 
Α/Σ 5 25,18 6,13 0,95 0,74 33,0 

 
Όπως έχει σχεδιασθεί η λειτουργία των αντλιοστασίων, οι αντλίες καταθλίβουν σε κοινό 
αγωγό μέσω συλλέκτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή του μανομετρικού ύψους για 
διάφορες παροχές, και ανάλογα αν θα είναι σε παράλληλη λειτουργία. 
 
Ακόμα, οι απώλειες τριβών αποτελούν περίπου το 20-30% του μανομετρικού ύψους στην 
πλειονότητα των αντλιοστασίων. Οι αυξήσεις λοιπόν του μανομετρικού ύψους των αντλιών 
σε σχέση με το χρόνο θα είναι μικρές αφού επιλέχθηκαν χαμηλές ταχύτητες στους αγωγούς 
και οι αντλίες επομένως θα λειτουργούν σχεδόν πάντοτε με σταθερές συνθήκες, εφόσον 
αυτές, διαμορφώνονται κυρίως από τις αλλαγές του συντελεστή τραχύτητας Κ που για 
πλαστικές σωλήνες είναι ικανοποιητικά σταθερός.  
  
Με βάση τα παραπάνω παρατηρούμε ότι οι συνθήκες λειτουργίας των αντλιών μπορούν να 
μεταβάλλονται χρονικά αφού μπορεί να μεταβληθεί το μανομετρικό τους. Αυτό κάνει 
ιδιαίτερα κρίσιμη την επιλογή της κατάλληλης αντλίας, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι 
συνθήκες λειτουργίας με το μέγιστο δυνατό βαθμό απόδοσης και χωρίς να δουλεύουν οι 
αντλίες εκτός καμπύλης.  
 
 
6. Ισχύς στον άξονα αντλιών   
 
Οι αντλίες θα είναι υποβρύχιου τύπου με αριθμό στροφών  2900/1'.  
  
Η ισχύς στον άξονα των αντλιών δίνεται από τον τύπο :  
  

Pα = 
Q H

n


365

 

  
όπου  
 
Ρα :η ισχύς  σε KW  
Q:    η παροχή υπολογισμού σε μ3/ώρα  
Η:   το μανομετρικό ύψος σε μ ΥΣ  
η: ο βαθμός απόδοσης της αντλίας που για το ονομαστικό σημείο λειτουργίας είναι 

τουλάχιστον 45-65%.        
 



Για τις συνθήκες λειτουργίας των αντλιοστασίων όπως έχει περιγραφεί παραπάνω προκύπτει 
η ισχύς στον άξονα της κάθε αντλίας ( Π10):  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π10 

 Q Η Pα 

Α/Σ 1 72 41,0 16,98 

Α/Σ 2 62 14 3,64 

Α/Σ 3 14,3 12 1,04 

Α/Σ 4 13,8 22 1,84 

Α/Σ 5 28 33 5,59 
 
7. Kινητήρες   
  
Για την κίνηση των αντλιών θα χρησιμοποιηθούν τριφασικοί επαγωγικοί ηλεκτροκινητήρες 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, που θα εκκινούν μέσω αντίστοιχων inverter ή soft starter 
(ανάλογα με την περίπτωση). 
.  
 Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής 
και θα φέρουν την διάταξη ανάρτησης του αντλητικού συγκροτήματος.  
  
Η ισχύς των κινητήρων πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον 15% έως 25% μεγαλύτερα της 
απαιτούμενης στον άξονα των αντλιών.  
  
Άρα  Ρκ = (1,15-1,25) x Ρα και οπότε προκύπτει η ισχύς στον άξονα των αντλιών στον 
παρακάτω πίνακα Π11. Το 1,25 θα εφαρμοστεί σε μικρής ισχύος αντλίες όπως στο Α/Σ 3 και 
4.    

ΠΙΝΑΚΑΣ Π11 

 Pα(kW) Pk(kW) P 

Α/Σ 1 16,78 19,30 22 

Α/Σ 2 3,64 4,18 4,2 

Α/Σ 3 1,04 1,30 1,7 

Α/Σ 4 1,84 2,30 2,4 

Α/Σ 5 5,59 6,43 7,4 
 
Από τις τυποποιημένες σειρές αντλιών λυμάτων, καταδυομένου τύπου, που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο παρατηρούμε ότι οι απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας (παροχή και 
μανομετρικό ύψος), ευρίσκονται σε κανονικές περιοχές καμπύλων λειτουργίας των αντλιών 
αυτών με αποτέλεσμα να επιλέγονται αντλίες με πτερωτή ημι-ανοικτού τύπου, κινητήρων 
ισχύος όπως φαίνεται στον πίνακα Π11, βαθμού απόδοσης αντλίας όπως προαναφέρθηκε 
περίπου  45 - 65%  

 
Ακόμη, όπως σημειώσαμε στην παράγραφο 1.2, επειδή τα λύματα μεταφέρουν διαφόρων 
ειδών και τύπων στερεά (π.χ. ρούχα, γυαλιά, πλαστικά, κουτιά κονσερβών κλπ), για να 
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών, θα υπάρχει υποχρεωτικά δυνατότητα 



διέλευσης, από την πτερωτή τους, στερεών διατομής Φ80. Η πτερωτή θα είναι ημιανοικτού 
τύπου, με πτερύγια κλίνοντα προς τα πίσω και να  λειτουργεί σε συνδυασμό με σύστημα 
block, σταθερό, που τοποθετείται στην αναρρόφηση του σαλίγκαρου της αντλίας. Τα 
πτερύγια της πτερωτής θα είναι αυτο-καθαριζόμενα, για να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία τους.  
 
Για τα Α/Σ 3 και 4 επειδή φέρουν μικρής διαμέτρους καταθλιπτικούς αγωγούς DN 40 η 
αντλία θα φέρει κοπτήρα (πολτοποιητή) από χάλυβα υψηλής χρωμίωσης για τον τεμαχισμό 
των στερεών σε διαστάσεις μικρότερες των 15 χλσ. 
 

Με βάση τα παραπάνω η εγκατεστημένη ισχύς των αντλιοστασίων θα είναι το άθροισμα: 
Εγκατεστημένη ισχύς αντλιών n x Pk  
Ισχύς ανεμιστήρα εξαερισμού 1,5 KW 
Ισχύς βοηθητικής κατανάλωσης 1 KW 
 
όπου n : ο συνολικός αριθμός των αντλιών στο αντλιοστάσιο  
 
Οπότε προκύπτει : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π12 

 Pk(kW) Συν. Ισχυς

Α/Σ 1 22 46,5 

Α/Σ 2 4,2 10,9 

Α/Σ 3 1,7 4,4 

Α/Σ 4 2,4 5,8 

Α/Σ 5 7,4 17,3 
 
Επειδή η συνεχώς απορροφούμενη ισχύς, αλλά και η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς, είναι 
μικρότερη από 200 ΚW, η τροφοδότηση του αντλιοστασίου θα γίνει απ' ευθείας από το 
δίκτυο χαμηλής τάσης 380 V / 50Hz της ΔΕΗ.  
 
Επί πλέον, επειδή τα αντλιοστάσια βρίσκονται εντός οικισμών, πρέπει να εξασφαλισθεί η 
λειτουργία τους ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ. Θα τοποθετηθεί γι’αυτό το 
λόγο πετρελαιοκίνητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (γεννήτρια) που θα καλύπτει πλήρως την 
λειτουργία αντλιών και λοιπών συσκευών.  
  
Για την ρευματοδότηση του αντλιοστασίου και των κινητήρων θα χρησιμοποιηθούν καλώδια 
τύπου J1VV (παλιός τύπος ΝΥΥ) με κατάλληλη στεγανοποίηση - (στηπιοθλίπτες) ώστε σε 
περίπτωση βλάβης του εξωτερικού καλωδίου να μην εισέρχεται υγρασία στον ηλεκτρικό 
πίνακα ή τον ηλεκτροκινητήρα. Όλα τα καλώδια παροχών συγκεντρώνονται σε έναν σωλήνα 
ή/και σχάρα καθώς και οι καλωδιώσεις του αυτοματισμού και εξαεριστήρος.  
 
Η παροχή κάθε αντλιοστασίου και οι παροχές των αντλιών δίνονται στον πίνακα Π13. 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ Π13 

Α/Σ Παροχή Α/Σ Παροχή Αντλίας 

Α/Σ 1 ΝΥΥ (4x50)mm2 ΝΥΥ 5x6,0 mm2 

Α/Σ 2 ΝΥΥ (4x16)mm2 ΝΥΥ 5x4,0 mm2 

Α/Σ 3 ΝΥΥ (5x4)mm2 ΝΥΥ 5x2,5 mm2 

Α/Σ 4 ΝΥΥ (5x4)mm2 ΝΥΥ 5x2,5 mm2 

Α/Σ 5 ΝΥΥ (4x25)mm2 ΝΥΥ 5x4,0 mm2 

 
Οι παροχές της βοηθητικής κατανάλωσης θα είναι κοινή για όλα τα αντλιοστάσια και 
αναλυτικά δίνονται παρακάτω: 
 

Παροχή ανεμιστήρα J1VV (παλιός τύπος ΝΥΥ) 3 x 2,5 mm2 
Παροχή φωτισμού A05VV (παλιός τύπος ΝΥM) 3 x 1,5 mm2 
Παροχή πριζών A05VV (παλιός τύπος ΝΥM) 3 x 2,5 mm2 

  
8. Αντλίες   
8.α Τύπος   
  
Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υγρού τύπου. Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι 
σχεδιασμένοι και συναρμολογημένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο ενδιάμεσος συντελεστής 
εξυπηρέτησης (συνδυασμένο αποτέλεσμα τιμής τάσεως, συχνότητας και ειδικού βάρους) θα 
είναι τουλάχιστον 1.15. Τα τυλίγματα του στάτορα θα είναι μονωμένα (κλάσης Η), 
ανθεκτικά στην υγρασία και σε θερμοκρασίες μέχρι 180ºC. Ο κινητήρας θα είναι 
σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 40ºC και για 
δεκαπέντε (15) εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερμικούς διακόπτες ρυθμισμένους να 
ανοίγουν στους 140ºC και να κλείνουν στους 70ºC. Η πτερωτή θα είναι ανεμπόδιστης ροής 
(χωρίς εμφράξεις) χωρίς οξείες στροφές, ημι-ανοικτού τύπου. Τα πτερύγια θα είναι αυτο-
καθαριζόμενα και θα πρέπει να έχουν υποστεί επιφανειακή βαφή (σκλήρυνση) για 
μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά. Η πτερωτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την άντληση 
υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που 
περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύματα). Οι αντλίες θα είναι εξοπλισμένες με 
διάταξη εύκολης και γρήγορης σύνδεσης - αγκύρωσης στον συλλέκτη του καταθλιπτικού 
αγωγού. Για τον σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί φλαντζωτή γωνία στερέωσης - αγγύρωσης της 
αντλίας μέσα στο φρεάτιο στην θέση εργασίας της και φλατζωτή σύνδεση με τον σωλήνα 
αναρρόφησης απ’τον υγρό θάλαμο. 
 
H επιλογή του μεγέθους και του αριθμού των αντλητικών συγκροτημάτων έγινε με δεδομένο 
ότι η ομοιομορφία διευκολύνει την εναλλακτικότητα, απλοποιεί την συντήρηση και μειώνει 
τις ανάγκες διαθεσίμων ανταλλακτικών. Τα επιλεγμένα αντλητικά συγκροτήματα επιτρέπουν 
την καλλίτερη προσαρμογή προς την εισερχόμενη παροχή και αποφεύγονται συχνές 
εκκινήσεις - στάσεις των ηλεκτροκινητήρων (και με την κατάλληλη χρήση των inverters), 
ενώ επιτυγχάνεται και μείωση του κόστους λειτουργίας με τον εν γένει υψηλό βαθμό 
απόδοσης.  
  
8.β Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλητικών συγκροτημάτων (Π14)   



ΠΙΝΑΚΑΣ Π14 
Αρ. Α/Σ Αριθμός 

Αντλιών 
Ονομαστική 
Παροχή 

Ανά αντλία 
(m3/h) 

Συνολικό 
Μανομετρικό 

(m) 

Υδραυλικός 
Βαθμός 
Απόδοσης 

Α/Σ 1 1+1 72 41,0 >45% 

Α/Σ 2 1+1 62 14 >65% 

Α/Σ 3 1+1 14,3 12 >45% 

Α/Σ 4 1+1 13,8 22 >45% 

Α/Σ 5 1+1 28 33 >45% 

 
Οι αντλίες είναι ξηρού τύπου με πτερωτή ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις) χωρίς οξείες 
στροφές, ημι-ανοικτού τύπου.  
 
Οι ονομαστικές στροφές του κινητήρα για όλες τις αντλίες είναι περίπου 2.900 rpm 
  
8.γ  Περιοχή λειτουργίας των αντλιών   
  
Για τα υπόψη αντλιοστάσια η δυσμενέστερη περιοχή λειτουργίας είναι στην υποθετική 
περίπτωση που εργάζονται όλες οι αντλίες μαζί (1+1 αντλία), οπότε, υπολογίσθηκε το 
απαιτούμενο μανομετρικό αντλιών, για κάθε περίπτωση (Πίνακας Π15).  

ΠΙΝΑΚΑΣ Π15 

 
Λειτουργία 1 
αντλίας 

Λειτουργία 
1+1 αντλιών 

Μεταβολή % 

ΔΥΤΙΚΑ Q Η Q Η %Q %h 
Α/Σ 1 72 40,94 85 45,6 18,00 19,3 
Α/Σ 2 62 13,04 120 16,5 14,56 26,2 
Α/Σ 3 14,3 11,76 27,6 12,90 93,00 8,8 
Α/Σ 4 13,8 21,44 26,4 23,00 91,30 7,2 
Α/Σ 5 28 32,26 36 35,50 28,5 10,0 

 
  
9. Αυτοματισμός λειτουργίας   
  
Oπως αναφέραμε στην παράγραφο 4 θα προβλεφθεί αυτόματη λειτουργία όλων των 
αντλιοστασίων με μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας (PLC) για το καθένα, που θα 
περιλαμβάνει:  
 
 λειτουργία των αντλιών του Α/Σ 1, Α/Σ 2 και Α/Σ 5 μέσω inverter και δυνατότητα 
παραμετροποίησης αυτού.  

 
 αυτόματη εκκίνηση (ΟΝ1) στην άνω στάθμη των λυμάτων. 
 
 αυτόματη στάση (ΟFF) στην κάτω στάθμη των λυμάτων.  
 
 αυτόματη εκκίνηση & της δεύτερης (εφεδρικής)αντλίας στη στάθμη (ON2).  
 



 αυτόματη εναλλαγή από την αυτόματη λειτουργία του PLC σε κλασσικό αυτοματισμό 
(περίπτωση βλάβης του PLC) και εκκίνηση και των δύο αντλιών στη στάθμη 
υπερχείλισης ALARM1  

     (Όλες οι στάθμες φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5) 
 
 αυτόματη εναλλαγή της σειράς λειτουργίας όλων των αντλιών.  
 
 αυτόματη εκκίνηση μίας αντλίας ανά μισή ώρα, εφόσον η στάθμη δεν έχει φθάσει την 

(ΟΝ1) αλλά είναι ψηλότερα από την στάθμη (ΟFF).  
 
 αυτόματη λειτουργία και στάση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με την διακοπή και την 
επαναφορά αντίστοιχα της ΔΕΗ, με σύγχρονο αυτόματο άνοιγμα των περσίδων αερισμού.  

 
 αυτόματο άνοιγμα των περσίδων αερισμού με την λειτουργία του ανεμιστήρα 
εξαερισμού.  

 
 προστασία των αντλιών έναντι υπερεντάσεως, υπερτάσεως, ασυμμετρίας φάσεων και 
διαδοχής των φάσεων.  

  
 Χειροκίνητη λειτουργία των αντλιών.  
  
 Σήμανση στάθμης υπερχείλισης και κατώτατης στάθμης.  
 
 Ένδειξη εκκινήσεων και ωρών λειτουργίας της κάθε αντλίας 
 
 Ένδειξη λειτουργίας βλάβης των αντλιών 
 
 ‘Ένδειξη παροχής και στάθμης του Αντλιοστασίου 
 
 ‘Ένδειξη λειτουργίας -βλάβης της γεννήτριας 
 
 ‘Ένδειξη εκκινήσεων και ωρών λειτουργίας της γεννήτριας 
 
 ‘Ένδειξη λειτουργίας-βλάβης της απόσμησης 
 
 ‘Ένδειξη εκκινήσεων και ωρών λειτουργίας της γεννήτριας 
 
 Μεταφορά όλων των παραπάνω δεδομένων σε σύστημα παρακολούθησης (SCADA ή 
αντίστοιχη εφαρμογή), στο κέντρο ελέγχου των αντλιοστασίων που θα βρίσκεται στο 
Βιολογικό Καθαρισμό  

 
 Δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας όλων των αντλιοστασίων (Start-Stop Αντλιών) 
από το κέντρο ελέγχου. 

 
 Δυνατότητα απομακρυσμένης παραμετροποίησης όλων των αντλιοστασίων (αλλαγή της 
στάθμης ΟΝ και OFF των αντλιών) από το κέντρο ελέγχου. 

 



Όλα τα αντλιοστάσια θα πρέπει να σχεδιαστούν με υψηλού τεχνολογικού επιπέδου σύστημα 
λειτουργικού προγραμματισμού, ελέγχου και αυτοματισμών. Το σύστημα αυτό όλων των 
Α/Σ θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο τηλεματικά με το κεντρικό σύστημα ελέγχου των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων απ’ όπου θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ο 
τηλεχειρισμός όταν αυτός απαιτείται 

 
Ο έλεγχος της στάθμης των λυμάτων σε όλα τα αντλιοστάσια (λόγω της κομβικής σημασίας 
του για τη λειτουργία των αντλιοστασίων) προβλέπεται να γίνεται με αισθητήριο υπερήχων 
τα οποία είναι εξαιρετικά αξιόπιστα όργανα. Προβλέπεται επίσης και εφεδρικό σύστημα 
ελέγχου στάθμης με πιεζοστατικό σταθμήμετρο, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με το 
σταθμήμετρο υπερήχων και θα αναλαμβάνει λειτουργία μετά από χειροκίνητη επιλογή 
τοπικά στο αντλιοστάσιο ή με απομακρυσμένη επιλογή από το κέντρο ελέγχου. 
  
Το σύστημα ελέγχου στάθμης με υπερήχους επελέγει έναντι των άλλων συστημάτων γιατί 
βασικά πλεονεκτεί στο θέμα της συντήρησης (δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση) και 
αξιοπιστίας. Τα συστήματα ελέγχου της στάθμης με ηλεκτροδιακόπτες ή με σταθερά 
ηλεκτρόδια απαιτούν συστηματική συντήρηση γιατί συσσωρεύονται επάνω τους ράκη και 
άλλες ακαθαρσίες. Συστηματική συντήρηση απαιτούν επίσης και τα συστήματα μετρήσεως 
στάθμης με ηλεκτρόδια σφραγισμένα εντός σωληνωτής κατασκευής και με αντίδραση αέρος 
(φυσαλίδες).  
  
Για τη μέτρηση της παροχής του αντλιοστασίου θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρομαγνητικο 
παροχόμετρο το οποίο θα τοποθετηθεί στον καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου. 
 
Η Επικοινωνία μεταξύ των τοπικών πινάκων αυτοματισμού των Α/Σ με το κέντρο ελέγχου 
θα γίνει με δίκτυο οπτικής ίνας (μονότροπης) το οποίο θα γίνει παράλληλα με την 
κατασκευή των αγωγών σύνδεσης των αντλιοστασίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη επικοινωνία αντλιοστασίων και κέντρου ελέγχου. 
Εναλλακτικά όπου είναι ανέφικτη η κατασκευή του δικτύου οπτικής ίνας, η αδιάλειπτη 
επικοινωνία των αντλιοστασίων θα επιτυγχάνεται με χρήση κινητής τηλεφωνίας ή ασύρματα 
με χρήση ενδιάμεσου αναμεταδότη ή με σύστημα MODEM μέσω των γραμμών της 
σταθερής τηλεφωνίας. 
 
Στην περίπτωση ένδειξης λανθασμένης λειτουργίας του PLC ή των inverter, θα υπάρχει η 
δυνατότητα λειτουργίας του αντλιοστασίου με τον κλασσικό αυτοματισμό και την 
λειτουργία των αντλιών με ηλεκτροδιακόπτες στάθμης και και αντίστοιχους ηλεκτρονόμους 
σε διάταξη αστέρα-τρίγωνο για την εκκίνηση των αντλιών. 
 
Στον ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστασίου προβλέπεται ακόμα η τοποθέτηση του κυρίως 
συστήματος ελέγχου των αντλιών, μίας τριφασικής στεγανής πρίζας 10 Α και μίας 
μονοφασικής στεγανής πρίζας 16 Α, για πιθανές ανάγκες χρήσεως εργαλείων. Τέλος 
προβλέπεται διακόπτης ελέγχου και ασφάλεια του ανεμιστήρα εξαερισμού του φρεατίου - 
αντλιοστασίου πριν την είσοδο προσωπικού σ' αυτό καθώς επίσης διακόπτης ελέγχου και 
ασφάλεια φωτιστικών τύπου χελώνας, στεγανών, αντιεκρηκτικών στο φρεάτιο - 
αντλιοστάσιο, κ.λπ..  
  
  
 



10. Υπερχείλιση αντλιοστασίου   
 
Ο σχεδιασμός που προβλέπεται για το αντλιοστάσιο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 
λειτουργία του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και δεν επιτρέπει την υπερχείλιση των 
λυμάτων σε καμία περίπτωση.  
 
  
11   Eλεγχος δυσοσμίας   
 
11.1 Γενικά  
 
Λόγω της φύσης των λυμάτων είναι πιθανή η δημιουργία μέσα στο αντλιοστάσιο 
δυσάρεστων οσμών, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν ενόχληση και δυσφορία στους 
περιοίκους. Η δυσοσμία είναι δυνατόν να προέρχεται είτε από τα νωπά λύματα, είτε από τα 
προϊόντα αποσυνθέσεώς τους.  
      
Εκτός από την ενόχληση τα εκλυόμενα αέρια είναι δυνατό να δημιουργήσουν και κινδύνους 
υγείας του προσωπικού συντήρησης, κυρίως σε ότι αφορά το εκλυόμενο υδρόθειο το οποίο 
είναι εξόχως τοξικό. 
  
Το υδρόθειο ενώ δεν είναι αντιληπτό με την οσμή, σε συγκεντρώσεις έως 100-150 ΡΡΜ, εν 
τούτοις δεν παύει να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για τις χαμηλές αυτές συγκεντρώσεις.  
      
Εκτός από τα τοξικά αέρια το προσωπικό συντήρησης πρέπει να προστατευθεί και από το 
ενδεχόμενο ελλείψεως επαρκούς οξυγόνου εντός του υγρού θαλάμου ή του κλιμακοστασίου 
καθόδου, όπως επίσης και από το ενδεχόμενο παρουσίας εκρηκτικών αερίων.  
      
Οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται :  
 με τον μικρό χρόνο παραμονής των λυμάτων στο θάλαμο συλλογής,  
 με την ισχυρή ανάδευση και οξυγόνωση των λυμάτων λίγο πριν την εκκίνηση κάθε 

αντλίας, και  
 με την χρήση φυγοκεντρικού, αντιοξειδωτικού ανεμιστήρα εξαερισμού του φρεατίου που 

θα ελέγχεται χειροκίνητα από τον ηλεκτρικό πίνακα πριν την είσοδο του προσωπικού σ' 
αυτό, αλλά και απομακρυσμένα από το κέντρο ελέγχου, μέσω του PLC.  

 
Ακόμα στον εξοπλισμό συντήρησης προβλέπονται φορητές συσκευές ανίχνευσης τοξικών 
και εκρηκτικών αερίων καθώς και οξυγόνου.  
 
11.2 Σύστημα Απόσμησης 
 
Το σύστημα απόσμησης που επιλέγεται είναι το ίδιο για όλα τα αντλιοστάσια και 
εξασφαλίζει την αφαίρεση όλων των αερίων ρύπων που περιλαμβάνονται στον παρακάτω 
πίνακα (Π16), με βαθμό απόδοσης 99,5% για χρονική διάρκεια 12 μηνών (τουλάχιστον) 
συνεχούς λειτουργία (24 ώρες το 24ωρο, 30ημέρες το μήνα). 
 
 
 
 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ Π16 

Αέριοι Ρύποι Συγκέντρωση ppm 

Υδρόθειο 10 

Αμμωνία 1 

Διμεθυλοσουλφίδιο 0,3 

Ακρυλική Αλδεΰδη 0,5 

Διοξείδιο του θείου 0,3 

Μεθυλομερκαπτάνες 0,2 

Αιθυλομερκαπτάνες 0,2 

Προπυλομερκαπτάνες 0,2 

Διεθυλεθαναμίνη 0,2 

Mεθυλαμίνη 0,2 

 
Το σύστημα θα διαθέτει ανεμιστήρα αντιοξειδωτικού τύπου παροχής 150 m3/h με 
κατάλληλο ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα του ηλεκτροκινητήρα του. Ο ανεμιστήρας 
θα διαθέτει ανοξείδωτο damper για την ακριβή ρύθμιση της παροχής του και εξασφαλίζει 
κατ’ ελάχιστο 3 ανανεώσεις ανά ώρα στο φρεάτιο του υγρού θαλάμου. 
 
Το κέλυφος του αποσμητή είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για εξωτερική 
χρήση, ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον, όπως πολυαιθυλένιο ή ανοξείδωτη λαμαρίνα. 
Εσωτερικά του κελύφους θα τοποθετηθούν τα χημικά φίλτρα σε μορφή κόκκων σε διάφορες 
στρώσεις ανάλογα με τις συγκεντρώσεις και τον τύπο των αέριων ρύπων. Τα χημικά φίλτρα 
θα τοποθετούνται σε σακίδια ώστε να είναι ευχερής η αντικατάσταση αυτών. Τα φίλτρα 

αυτά, είναι επιφάνειας κατάλληλης για 150 m3/H. 
 
Εσωτερικά του κελύφους και πλησίον του στομίου εισόδου αέρα υπάρχει κατάλληλη 
διάταξη συγκράτησης της υγρασίας, ενώ το κέλυφός του θα διαθέτει σύστημα 
αποστράγγισης των συμπυκνωμάτων. 
 
Τα χημικά φίλτρα θα πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Να είναι άκαυστα (UL Class 1 ή 2) 

 Να είναι μη τοξικά 

 Εύκολα απορριπτόμενα (Ladfill dissposable) 

 Να μην επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων και βακτηριδίων 

 Να αντέχουν σε σχετική υγρασία από 10 έως 95% 

 Να αντέχουν σε θερμοκρασίες από -20οC έως 51 οC 



 Να διαθέτουν δείκτη κορεσμού 

 Η κατασκευή τους να πληρεί τα Standards ISO 9001/2000 

 
Ο αποσμητής περιέχει τρία στάδια φιλτραρίσματος: 
 

1. Το πρώτο στάδιο θα περιέχει υλικό με δείκτες κορεσμού για την εξουδετέρωση 
κυρίως του Η2S. Το υλικό αυτό είναι μίγμα ενεργού άνθρακα, αλουμίνας και άλλων 
μιγμάτων, κατάλληλα εμποτισμένων σε καυστικά χημικά 

2. Το δεύτερο στάδιο θα περιέχει υλικό για την εξουδετέρωση της αλδεΰδης, των 
μερκαπτάνων, των αμινών κλπ, που αποτελείται από μίγμα ενεργής αλουμίνας, 
ενεργού άνθρακα και άλλων μιγμάτων κατάλληλα εμποτισμένων σε υπερμαγγανικό 
νάτριο τουλάχιστο 12  

3.  Το τρίτο στάδιο θα περιέχει υλικό για την εξουδετέρωση της αμμωνίας, και των 
αμινών  που αποτελείται από μίγμα ενεργής αλουμίνας, ενεργού άνθρακα και άλλων 
μιγμάτων κατάλληλα εμποτισμένων  

Τα φίλτρα αυτά, επιφάνειας κατάλληλης για 150 m3/H  
 
12. Αδιάλειπτη λειτουργία 
 
12.1 Γενικά  
 
Για να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη λειτουργία του αντλιοστασίου προβλέπεται η τοποθέτηση 
μιας επιπλέον (εφεδρικής) αντλίας όμοιων χαρακτηριστικών με τις υπόλοιπες, που θα εκκινεί 
κι αυτή (για τη σωστή συντήρηση της) στον κύκλο λειτουργίας του αντλιοστασίου και θα 
εξασφαλίζει τις απαραίτητες παροχές και το απαραίτητο μανομετρικό, όταν η κύρια αντλία 
πάθει βλάβη. 
 
Ακόμα, επειδή τα υπόψη αντλιοστάσια θα είναι τα κεντρικά της περιοχής και επομένως θα 
διακινούνται σχετικά μεγάλες παροχές, για την εξασφάλιση περαιτέρω της αδιάλειπτης 
λειτουργίας, προβλέπεται η τοποθέτηση πετρελαιοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που 
θα εξασφαλίζει την λειτουργία με την διακοπή της τάσης από την ΔΕΗ. 
 



12.2 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 
 
Για την λειτουργία των αντλιών ακόμη και με διακοπή της τάσης από την ΔΕΗ, προ- 
βλέπεται η εγκατάσταση πετρελαιοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους αυτομάτου 
μεταγωγής και επανάταξης.  
 
Η μέγιστη απορροφούμενη ισχύς του αντλιστασίου θα είναι : 

Ρ40 = n x Pk KW + 1,5 KW (ανεμιστήρας) + 1 KW (λοιπά) 
 
οπου n : ο αριθμός των κύριων αντλιών στο αντλιοστάσιο. 
 
Επομένως η ισχύς του απαιτούμενου Η/Ζ θα είναι  

ΡΗ/Ζ = 
8,0x75,0

P
x2.1 40  (KVA) 

 
Οπότε προκύπτει η ισχύς των Η/Ζ για το κάθε αντλιοστάσιο (Π17): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π17 

Α/Σ Ρ40 
Απαιτούμενο 

ΡΗ/Ζ 
ΡΗ/Ζ 

Α/Σ 1 40,8 48,96 50 

Α/Σ 2 11,16 13,39 15 

Α/Σ 3 7,0 9,10 15 

Α/Σ 4 8,17 10,62 15 

Α/Σ 5 16,5 19,80 20 
 

To H/Z θα είναι πετρελαιοκίνητο με δεξαμενή πετρελαίου 1m3, επαναεισαγωγής 
καυσαερίων (TURBO) με κινητήρα βιομηχανικού τύπου, ηχοαπορροφητήρα καυσαερίων, 
συσσωρευτές και ηλεκτρικό πίνακα αυτομάτου μεταγωγής-λειτουργίας και στάσης με 
δυνατότητα τριών δοκιμών και φορτιστή συσσωρευτών. 
 
13. Λοιπός εξοπλισμός 
 
13.1 Γερανογέφυρα 
 
Για την μεταφορά του εξοπλισμού εντός και εκτός του αντλιοστασίου (αντλίες, ανεμιστήρας, 
Η/Ζ, φίλτρο, κλπ) μέχρι το κύριο άνοιγμα επισκέψεως και έξω από το αντλιοστάσιο 
προβλέπεται να τοποθετηθεί μικρή χειροκίνητη μονότροχη γερανο-γέφυρα με βαρούλκο 
ικανότητας 2000 Kg, χειροκίνητο παλάγκο, ράουλα κύλισης βαρέως τύπου αυτολιπαινόμενα 
στεγανά και οδηγό κύλισης ΙΡΒ 250 κατά μήκος του αντλιοστασίου στηριζόμενο σε ειδικές 
υποδοχές επί των δοκών του. 
 
 



13.2 Ανοίγματα εξαερισμού 
 
Για τον εξαερισμό του φρεατίου-αντλιοστασίου του οποίου τα κουφώματα και τα 
καλύμματα των ανοιγμάτων προσπέλασης θα κλείνουν στεγανά, προβλέπεται :  
 
α. Αγωγός Φ200 από τον χώρο των αντλιών απ' ευθείας στο εξωτερικό περιβάλλον, μέσω 

δίδυμης μίκας εξαερισμού, για την λήψη νωπού αέρα, αν απαιτείται, στον χώρο 
συλλογής των λυμμάτων. 

β. Ανεμιστήρας εξαερισμού με φίλτρο απόσμησης (παρ. 1.11.2) για λειτουργία του, λίγο 
πριν και κατά την διάρκεια επίσκεψης συνεργείων συντήρησης στο αντλιοστάσιο και  

γ. Δύο ηλεκτροκίνητα πολύφυλλα Dampers, διαστάσεων 0,70 x 1,50/0.60 m, τα οποία θα 
ανοίγουν μόνον όταν :  
 Τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την προσαγωγή του 

απαραίτητου νωπού αέρα ψύξης και καύσης του ζεύγους) και  
 Τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας εξαερισμού (για την προσαγωγή του 

απαραίτητου νωπού αέρα καθαρισμού του χώρου του αντλιοστασίου). 
Τα Dampers θα κλείνουν στεγανά και θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ ή από αλουμίνιο. 

 
14. Αντιπληγματική προστασία 
 
 Γενικά 

 
Για την αντιπληγματική προστασία των αντλιοστασίων, θα ληφθούν υπόψη η εγκύκλιος 
Δ.22200/30-7-77 και στοιχεία από την Δ.23824/12-9-73 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 
 
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται στην επανεξέταση της αντιπληγματικής προστασίας σε 
στάδιο μελέτης εφαρμογής, επί τη βάση των χαρακτηριστικών των μηχανημάτων και 
συσκευών που τελικά θα εγκαταστήσει και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στην 
επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 
 
Εξετάζεται η δυσμενέστερη περίπτωση της τάσεως, δηλαδή όλων των αντλητικών 
συγκροτημάτων λόγω διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. 
 
Για τον υπολογισμό γίνεται χρήση της απλουστευτικής παραδοχής αγωγού πρακτικά 
ισοδύναμης συμπεριφοράς για κάθε ένα αντλιοστάσιο με διάμετρο, παροχή και ταχύτητα 
αυτή της εξόδου από το αντλιοστάσιο και ισοδύναμο μήκος, που υπολογίζεται από τη σχέση: 
 
L = L1 + L2 x α2/α1 +....Lμ x αμ/α1 (1) 
 
Η σχέση αυτή προκύπτει από την εξίσωση της κινητικής ενέργειας που υπάρχει στους 
κυρίους καταθλιπτικούς αγωγούς κατά την κίνηση του νερού με την αντίστοιχη που 
αναπτύσσεται στους ισοδύναμους αγωγούς. 
 
 Διερεύνηση ανάγκης λήψεως μέτρων αντιπληγματικής προστασίας 

 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται η σχετική μέθοδος του ENRIQUE MENDILUCE, 
που δημοσιεύθηκε στο τεύχος GWF-WASSER/ABWASSER 112 (1971) H.1 σελ. 10-15 με 
τον τίτλο "VEREINFACHTE BERECHNUNG VON DRUCKSTOES-SEN IN 



DRUCKROHRLEITUNGEN", και επιτρέπει τον προϋπολογισμό με ικανοποιητική 
προσέγγιση της μέγιστης διακυμάνσεως της πιέσεως ΔΗμεγ. στην έξοδο του αντλιοστασίου. 
 
Κατά την μέθοδο αυτή, η μέγιστη μεταβολή της πιέσεως ΔΗμεγ. υπολογίζεται ως εξής: 
 
1.  Εάν Τ > 2L/α, τότε  ΔΗμεγ. = 2L x V/G x T (2) 
2. Εάν T < 2L/α, τότε ΔΗμεγ. = α x V/G (3) 
 
όπου: L = το μήκος του αγωγού σε μέτρα 
 α = η ταχύτητα μεταδόσεως του κύματος 
 V = η ταχύτητα ροής στον αγωγό 
 G = η επιτάχυνση του πεδίου βαρύτητας σε μ/δλ2  
 T =  η χρονική διάρκεια από την αρχή της μεταβολής της ταχύτητας ροής στον 

αγωγό μέχρι το μηδενισμό της. 
 
 Ο χρόνος Τ υπολογίζεται από την σχέση: 

 Τ = C +
GxHo

KxLxV
 (4) 

 
Στη σχέση (4) είναι: 
 
 ΗΟ = η πίεση στην αρχή του αγωγού σε Μ.Σ.Υ. 
 C   = συντελεστής που εξαρτάται από το λόγο 100 ΗΟ/L, δηλαδή την επί τοις 

εκατό πτώση της πιέσεως κατά μήκος του αγωγού. 
 Κ   =  συντελεστής που εξαρτάται από το ισοδύναμο μήκος L του αγωγού 
 
 Οι συντελεστές C και K προσδιορίζονται ως εξής: 
 

100 ΗΟ/L 
(%)  

0 10 15 20 25 30 35 40 

C 1 1 1 0,9 0,8 0,6 0,3 0 
 
Κ = 2-0,0005 L 
 
Αρα με τις παραπάνω παραδοχές θα υπολογίσουμε  τον υπολογισμό του αναπτυσσόμενου 
πλέγματος αφού έχει υπολογισθεί η ταχύτητα διάδοσης για κάθε καταθλιπτικό για κάθε Α/Σ, 
στον Πίνακα 18 για τη λειτουργία των Α/Σ και στον Πίνακα 19 για ταυτόχρονη λειτουργία 
των 2 αντλιών (κύριας και εφεδρικής) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

       

    A/Σ1 A/Σ2 A/Σ3 A/Σ4 A/Σ5 

              

A Ταχύτητα κύματος 227,0 227,0 228,3 228,3 228,3

L Μήκος 1782 134,6 112 205,6 420,5

H0 Μανομετρικό 41,00 14,00 12,00 22,00 33,00

(H0/L)x100   2,3 10,4 10,7 10,7 7,8

C   1 1 1 1 1

K   1,11 0,01 1,94 1,90 1,79

V Ταχύτητα 1,28 1,10 0,54 0,52 1,06

T Χρόνος 7,29 1,01 2,00 1,94 3,46

2L/A   15,70 1,19 0,98 1,80 3,68

DH(MAX) Υπερπίεση 29,64 25,52 6,17 11,24 24,61

H0+DH(MAX) Υπερπίεση 70,64 39,52 18,17 33,24 57,61

ΠΙΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ Κλάση αγωγού 100 100 100 100 100

              

 
 
 
 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 
       
       

Αντλιοστάσια   A/Σ1 A/Σ2 A/Σ3 A/Σ4 A/Σ5 
              

A  227,0 227,0 228,3 228,3 228,3

L   1782 134,6 112 205,6 420,5

H0  45,6 16,5 12,8 23 35,5

(H0/L)x100   2,6 12,3 11,4 11,2 8,4

C   1 1 1 1 1

K   1,11 0,01 1,94 1,90 1,79

V   1,51 2,13 1,04 1,00 1,36

T   7,68 1,02 2,81 2,72 3,94

2L/A   15,70 1,19 0,98 1,80 3,68

DH(MAX)   34,99 49,40 8,48 15,34 29,59

H0+DH(MAX)   80,59 65,90 21,28 38,34 65,09

ΠΙΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ   100 100 100 100 100

              

   

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν απαιτείται αντιπληγματική προστασία  
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