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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΤ 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ 

ΕΡΓΟ: ΤΔΡΕΤΗ Σ.Κ. ΠΕΣΡΑ ΔΗΜΟΤ 

ΖΗΡΟΤ ΚΑΘ Σ.Κ. ΣΡΟΓΓΤΛΗ 

ΔΗΜΟΤ ΑΡΣΑΘΩΝ 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ 1.392.500,00 € άνευ Φ.Π.Α. 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1.  ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1. πκβαηηθό πιαίζην θαη Αληηθείκελν ηεο Μειέηεο. 

Ζ πδξαπιηθή κειέηε κε ηίηιν: «ΜΕΛΕΣΗ ΤΔΡΕΤΗ Σ.Κ. ΠΕΣΡΑ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΣΡΟΓΓΤΛΗ 
ΔΗΜΟΤ ΑΡΣΑΙΩΝ», αλαηέζεθε ζην γξαθείν κειεηψλ «ΓΑΒΡΗΖΛ ΡΟΣΚΟ» κε ηελ ππ’ αξηζκφ 129/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ. ηελ ζπλέρεηα ππνγξάθεθε κεηαμχ ηνπ Γεκάξρνπ 
Εεξνχ θαη ηνπ αλαδφρνπ ε ζρεηηθή ζχκβαζε (αξ. πξση. 15346/16-11-2015). 

Αληηθείκελν είλαη ε εθπφλεζε πδξαπιηθήο κειέηεο, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ βειηίσζεο 
θαη εθζπγρξνληζκνχ: 

- ηνπ ζπλφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Πέηξαο ηνπ Γ. Εεξνχ, θαη  

- ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ηνπ αγσγνχ ηνπ νηθηζκνχ ηεο ηξνγγπιήο ηνπ Γ. Αξηαίσλ, ηνπ νπνίνπ ε φδεπζε είλαη 
θνηλή κε απηή ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ ηεο Πέηξαο.  

Ζ κειέηε ζπληάρζεθε ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 696/1974.   

 

1.2. ηνηρεία ζύληαμεο ηεο κειέηεο 

 Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο φδεπζεο ησλ αγσγψλ κειέηεο (ζπληαρζέλ γηα ηεο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 
κειέηεο, απφ ηελ Σ.Τ. ηνπ Γ. Εεξνχ, 2015). 

 Υάξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζε θιίκαθα 1:50.000 θαη ζε θιίκαθα 1:5.000  ηεο ΓΤ. 

 Αεξνθσηνγξαθία απφ ην Google-Earth θαη ην ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ. 

 

1.3. Πεξηερόκελα ηεο παξνύζαο κειέηεο 

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο θαη ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 
696/1974. Πεξηιακβάλεη: 

 Σεχρε: Σερληθήο Έθζεζεο -Τδξαπιηθψλ Τπνινγηζκψλ, Πξνκεηξήζεσλ – Πξνυπνινγηζκνχ, 
Σηκνινγίνπ. 

 ρέδηα: Θέζε Έξγνπ, Οξηδνληηνγξαθία, Μεθνηνκή, Σππηθά ζρέδηα. 

 

1.4. Οκάδα κειέηεο 

Ζ νκάδα κειέηεο ηνπ έξγνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ηνπο: 
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 Ρφηζθνο Γαβξηήι Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Μειεηεηήο Τδξαπιηθψλ Έξγσλ, 
Αλάδνρνο ηεο Μειέηεο. 

 Κατληάζε Εσή   Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Μειεηήηξηα Τδξαπιηθψλ Έξγσλ.  

 Κνξίιε νθία   ρεδηάζηξηα. 
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2.  ΠΕΡΙΟΥΗ ΜΕΛΕΣΗ – ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ 

 

2.1 Γεληθά ηνηρεία Πεξηνρήο Μειέηεο 

Οη νηθηζκνί Πέηξα θαη ηξνγγπιή είλαη γεηηνληθνί νηθηζκνί ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Ζ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 3 ρικ. 

 

Ζ Πέηξα βξίζθεηαη ζην Ννκφ Πξεβέδεο, θαη είλαη νηθηζκφο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ κε 392 κφληκνπο θαηνίθνπο 
(απνγξαθή 2011),  δίπια ζηνλ πνηακφ Λνχξν.  

Απέρεη πεξίπνπ 12 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε ηεο Φηιηππηάδαο (έδξα Γ. Εεξνχ).  

χκθσλα κε ην ρέδην Καπνδίζηξηα, ε Πέηξα ππήξμε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηνπ 
λενζχζηαηνπ Γήκνπ Φηιηππηάδνο κε έδξα ηελ Φηιηππηάδα. Με βάζε ηε λέα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, ε ηξνγγπιή εληάρζεθε ζην Γήκν Εεξνχ.  

Ο νηθηζκφο είλαη Οξηνζεηεκέλνο (ΦΔΚ 1361 /  Γ’ / 31-12-86). 

 

Ζ ηξνγγπιή βξίζθεηαη ζην Ννκφ Άξηαο, θαη είλαη νηθηζκφο ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ κε 247 κφληκνπο θαηνίθνπο 
(απνγξαθή 2011),  δίπια ζηε ιηκλνζάιαζζα ηεο Ρνδηάο ζηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν.  

Απέρεη πεξίπνπ 23 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε ηεο Άξηαο (έδξα Γ. Αξηαίσλ).  

χκθσλα κε ην ρέδην Καπνδίζηξηα, ε ηξνγγπιή ππήξμε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηνπ 
λενζχζηαηνπ Γήκνπ Ακβξαθηθνχ κε έδξα ηελ Αλέδα. Με βάζε ηε λέα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Καιιηθξάηεο, ε ηξνγγπιή εληάρζεθε ζην Γήκν Αξηαίσλ.  

Ο νηθηζκφο είλαη Οξηνζεηεκέλνο, βάζε Γηαλνκήο Τπ. Γεσξγίαο ΠΓ 24-4/03-05-85 ΦΔΚ 491 Γ’, Απφθαζε 
Ννκάξρε Αξ. 3353/24-7-89 ΦΔΚ 491 Γ’ / 7-8-89. 

 

 

2.2 Σν πξόβιεκα ηεο ύδξεπζεο ζηελ ΣΚ Πέηξαο ηνπ Δ. Ζεξνύ θαη ζηελ ΣΚ ηξνγγπιήο ηνπ Δ. 
Αξηαίωλ – θνπηκόηεηα ηεο παξνύζαο κειέηεο 

Οη νηθηζκνί κειέηεο πδξνδνηνχληαη απφ ηηο πεγέο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, κέζσ δεμακελήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
πεξηνρή Ζιηνβνχλην1.  

Ζ δεμακελή, ε νπνία έρεη φγθν ηεο ηάμεο ησλ 200 κ3: 

- Σξνθνδνηείηαη απφ ηηο πεγέο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, κέζσ ησλ θιάδσλ: ΚΑ (Άγηνο Γεψξγηνο – Γέθπξα 
Καινγήξνπ), Κ1Α (Γέθπξα Καινγήξνπ - Πξέβεδα), θαη Κ1Α2. Ο θιάδνο Κ1Α2 εθθηλεί απφ ηελ ΥΘ 7+000 
ηνπ Κ1Α. Έρεη κήθνο ηεο ηάμεο ησλ 1,2 ρικ.  

- Σξνθνδνηεί ηνπο νηθηζκνχο: ηξνγγπιή , Ζιηνβνχλην θαη Πέηξα. 

- Δίλαη ηξηζάιακε, κε δχν πγξνχο ζαιάκνπο (φγθνπ λεξνχ ≈100 κ3 έθαζηνο), θαη έλα ζάιακν δηθιείδσλ. 

Γηα ηνπο νηθηζκνχο ηξνγγπιή θαη Πέηξα, νη αγσγνί δηαλνκήο έρνπλ θνηλή δηαδξνκή απφ ηελ δεμακελή έσο ην 
ζεκείν Α2 (βι. ζρέδην 1 – Παξάξηεκα παξφληνο ηεχρνπο) ήηνη ζε κήθνο ηεο ηάμεο ησλ 2,22 ρικ.  

Ο θεληξηθφο αγσγφο δηαλνκήο πξνο ηελ Πέηξα βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηεο νδνχ ελψ ν αγσγφο πξνο ηελ 
ηξνγγπιή βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο νδνχ (κε θαηεχζπλζε πξνο ηνλ νηθηζκφ ηεο ηξνγγπιήο).  

                                                 
1
  Σν Ζιηνβνχλην ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην Γ.Δ. Φηιηππηάδαο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, ζηνλ Ννκφ Πξέβεδαο. 

2
 Σν ζεκείν Α αληηζηνηρεί ζηνπο θφκβνπο 6/Π6 ηεο κειέηεο. 
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Ο θεληξηθφο αγσγφο ηεο Πέηξαο εληφο ηνπ νηθηζκνχ δηαθιαδίδεηαη αθηηλσηά κε αγσγνχο δηακέηξσλ Φ90-Φ63. 
ηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ δελ ππάξρεη ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο. 

Ο θεληξηθφο αγσγφο πξνο ηελ ηξνγγπιή, ζην χςνο ηνπ ζεκείνπ Α παχεη ηελ πνξεία ηνπ επί ηεο επαξρηαθήο 
νδνχ θαη ζηξίβεη πξνο η’ αξηζηεξά αθνινπζψληαο πνξεία (πεξίπνπ 2,17 ρικ) λνηηνδπηηθά ηεο Πέηξαο κέζσ 
δεκνηηθψλ θαη αγξνηηθψλ νδψλ (ζεκείν Β3, βι. ζρέδην 1 – Παξάξηεκα παξφληνο ηεχρνπο). ηελ ζπλέρεηα 
αθνινπζεί πνξεία ππφ ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ πξνο ηξνγγπιή, έσο ηνλ ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ ζηελ θεληξηθή 
πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ (ζεκείν Γ4, βι. ζρέδην 1 – Παξάξηεκα παξφληνο ηεχρνπο). Απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ 
νηθηζκφ θαη κεηά δηαθιαδίδεηαη αθηηλσηά κε αγσγνχο δηακέηξσλ Φ90-Φ63, θηάλνληαο έσο ηνλ ιφθν ηεο Αγίαο 
Αηθαηεξίλεο. Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πηέζεσλ ηνπ δηθηχνπ, ιεηηνπξγεί πηεζηηθφ κεράλεκα ηχπνπ booster, ζηε 
ζέζε ηνπ γεπέδνπ ηεο Πέηξαο.  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 
χδξεπζεο ησλ 2 νηθηζκψλ. Γεδνκέλνπ φηη έρνληαο παξέιζεη ζρεδφλ 40εηία απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ,  
ην δίθηπν παξνπζηάδεη εθηεηακέλε εηθφλα ζπαζηκάησλ / δηαξξνψλ, κε απνηέιεζκα ηελ δπζρεξή ιεηηνπξγία 
ηνπ θαη ηελ κφληκε αλάγθε επηζθεπψλ. Δπηπιένλ, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, είλαη απφ 
ζσιήλεο ακηάληνπ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ, θξίζεθε ζθφπηκν λα εθπνλεζεί θνηλή 
κειέηε ε νπνία ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα εληαίνπ έξγνπ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο. Απηφ ζα έρεη σο φθεινο:  

 Σε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο ράξαμεο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ ηεο ηξνγγπιήο, ψζηε απηφο λα  έρεη 
κηθξφηεξν κήθνο αληί ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ζπλεπψο κηθξφηεξεο απψιεηεο (βι. ζρέδην 2 – Παξάξηεκα 
παξφληνο ηεχρνπο), 

 Σελ νηθνλνκία θιίκαθαο απφ άπνςε θφζηνπο (φπνπ είλαη δπλαηφλ νη αγσγνί ζα κειεηεζνχλ ζε θνηλφ 
ζθάκκα νπφηε ζα πξνθχςεη κηθξφηεξνο φγθνο εθζθαθψλ θαη επηρψζεσλ / απνθαηαζηάζεσλ, 
κηθξφηεξε επηθάλεηα αληηζηεξίμεσλ, θα, ζπλεπψο κηθξφηεξνο πξνυπνινγηζκφο), 

 Σελ κηθξφηεξε φριεζε ησλ θαηνίθσλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο, θαη 

 Σελ δπλαηφηεηα θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ, κηαο θ´ ε απφ θνηλνχ θαηαζθεπή ηνπο ζε κηα 
εξγνιαβία ζα αληηκεησπίζεη άπαμ φια ηα δεηήκαηα πξνιακβάλνληαο ηηο φπνηεο επηθαιχςεηο θ´ 
αλαηξνπέο. 

ε φηη αθνξά ην κειεηψκελν δίθηπν χδξεπζεο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα είλαη 

 ην ζχλνιν ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Πέηξαο ηνπ Γ. Εεξνχ, θαη  

 ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ηνπ αγσγνχ ηνπ νηθηζκνχ ηεο ηξνγγπιήο ηνπ Γ. Αξηαίσλ, ηνπ νπνίνπ ε 
φδεπζε είλαη θνηλή κε απηή ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ ηεο Πέηξαο5.  

 

Επίζεο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζην αληηθείκελν θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο 
παξνύζαο κειέηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο βειηίωζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηωλ πδξαπιηθώλ θαη 
Η/Μ εγθαηαζηάζεωλ ζηε δεμακελή ηνπ Ηιηνβνπλίνπ. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο κειεηήζεθαλ από ηελ Σ.Τ. ηεο 
ΔΕΤΑ Άξηαο. 

                                                 
3
 Σν ζεκείν Β αληηζηνηρεί ζηνλ θφκβν 14 ηεο κειέηεο. 

4
 Σν ζεκείν Γ αληηζηνηρεί ζηνλ θφκβν 15 ηεο κειέηεο (παξνπζηάδεηαη κφλν ζηνπο πδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο). 

5
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φηη αθνξά ηνλ αγσγφ ηεο ηξνγγπιήο, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

έσο ην ζεκείν Β (θφκβνο κειέηεο: 14). Απφ εθεί σο ηνλ νηθηζκφ ηεο ηξνγγπιήο ν αγσγφο κειεηάηαη ζηα πιαίζηα άιιεο 
κειέηεο ηνπ Γ. Αξηαίσλ κε ηίηιν «ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΩΝ Γ. ΑΡΣΑΗΩΝ».  
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3.  ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΑΝΑΓΚΩΝ Ε ΝΕΡΟ – ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΟΤ 
ΕΡΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 

 

3.1 Πιεζπζκόο ππνινγηζκνύ  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ.696/74 γηα ηελ 40εηία. πλεπψο, ην ππφ κειέηε εζσηεξηθφ 
δίθηπν χδξεπζεο κειεηήζεθε κε ρξνληθφ νξίδνληα ην έηνο 2056 (40εηία). 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΤΔ γηα ην έηνο 2011 ζηνλ νηθηζκφ ηεο Πέηξαο νη κφληκνη θάηνηθνη είλαη 392. 
χκθσλα φκσο κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ζεκεξηλφο πιεζπζκφο αηρκήο θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 
αλέξρεηαη ζηνπο 405 θαηνίθνπο. 

Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΤΔ γηα ην έηνο 2011 ζηνλ νηθηζκφ ηεο ηξνγγπιήο ν κφληκνη 
θάηνηθνη είλαη 247. χκθσλα φκσο κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ ζεκεξηλφο πιεζπζκφο αηρκήο θαηά ηελ 
θαινθαηξηλή πεξίνδν αλέξρεηαη ζηνπο 260 θαηνίθνπο. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο έγηλε κε ηελ ππφζεζε ηεο γεσκεηξηθήο αχμεζεο 
ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ γεληθή ζρέζε είλαη ε εμήο: 

Pn =Po  x (1+α)n 

Όπνπ Pn ν πιεζπζκφο κεηά απφ n έηε 

Po ν πιεζπζκφο εθθίλεζεο  

  α ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηνίθσλ 

Ζ ππφζεζε γεσκεηξηθήο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε ζήκεξα κέζνδνο γηα κηθξνχο 
νηθηζκνχο (έσο 5.000 θαηνίθνπο). 

Γηα αχμεζε πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 0,5% αλά έηνο, πξνθχπηνπλ ηα θάησζη πιεζπζκηαθά κεγέζε: 

 

Οηθηζκόο 

Πιεζπζκόο 

2016 

(ζήκεξα) 

Πιεζπζκόο 

2036 

(20εηία) 

Πιεζπζκόο 

2056 

(40εηία) 

Θεξηλφο  

Πιεζπζκφο 

(αηρκήο) 

Θεξηλφο  

Πιεζπζκφο 

(αηρκήο) 

Θεξηλφο  

Πιεζπζκφο 

(αηρκήο) 

Πέηξα 405 450 500 

ηξνγγπιή 260 290 320 

 
 

3.2 Εθηίκεζε αλαγθώλ ζε λεξό – Παξνρέο ππνινγηζκνύ 

Γηα κηθξνχο νηθηζκνχο φπσο νη εμεηαδφκελνη, ε ζεκεξηλή κέζε εηήζηα θαηαλάισζε λεξνχ εθηηκάηαη ζε 200 
πεξίπνπ ιίηξα αλά θάηνηθν θαη αλά εκέξα.  

Με βάζε ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή θαη ηελ εχινγε παξαδνρή ηεο απμήζεσο ηεο θαη’ άηνκν θαηαλαιψζεσο 
λεξνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, δερφκαζηε γηα ηελ 40εηία πξνζαχμεζε 
ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαηά 25%.  

Έηζη ε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε λεξνχ γηα ην έηνο 2056 εθηηκάηαη ζε 200 x 1,25 ≈ 250 ιίηξα αλά θάηνηθν θαη 
αλά εκέξα. 
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Οη παξαδνρέο ησλ ππνινγηζκψλ γίλνληαη ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ην Π.Γ. 696/74, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 
ζχγρξνλε πξαθηηθή θαη βηβιηνγξαθία θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Ο επνρηαθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, επεηδή έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ κφληκν, ζεσξείηαη φηη 
ζα έρεη ηελ ίδηα θαηαλάισζε λεξνχ.  

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο καο ιακβάλνπκε εληαία θαηαλάισζε γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ.  

Ζ κέγηζηε εκεξήζηα θαηαλάισζε πξνθχπηεη κε ηελ πηνζέηεζε ζπληειεζηή κέζεο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο ι1 = 
1,50 πνπ αληηζηνηρεί (Αθηηάο,1992, Καηζίξε,1988) ζε κηθξνχο νηθηζκνχο.  

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ δηθηχσλ κειέηεο, ε  κέγηζηε σξηαία θαηαλάισζε πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή 
ζπληειεζηή σξηαίαο αηρκήο ι2= 2,00.  

πλνςίδνληαο, γηα ηελ πεξηνρήο κειέηεο έρνπκε: 

Έηνο 2056 (40εηία) Πέηξα ηξνγγπιή 
   

Πιεζπζκφο αηρκήο (θαη.) 500 320 

q (lit/θαη/24σξν) 250 250 

Q κέζν (lit/sec) 1,45 0,93 

ι1 1,50 1,50 

Q max εκέξαο (lit/sec) 2,17 1,39 

ι2 2,00 2,00 

Q max σξηαίν (lit/sec) 4,34 2,78 

Ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί δηπινύ ζηνκίνπ (Q=8l/s) ηεκ. 4 1 

 

 

3.3 ηνηρεία πδξαπιηθώλ ππνινγηζκώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

3.3.1 Γεληθά 

Ζ νλνκαηνινγία ησλ θφκβσλ θαη ησλ θιάδσλ βάζε ησλ νπνίσλ έγηλε ε πδξαπιηθή επίιπζε θαζψο θαη ηα 
ζηνηρεία - απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ (δηάκεηξνο αγσγνχ, κήθνο αγσγνχ, παξνρέο, πηέζεηο θαη δηεχζπλζε 
ξνήο λεξνχ) παξνπζηάδνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε.  

Σν εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο Πέηξαο κειεηάηαη σο κηθηφ. Απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα βξφγρσλ κε αθηηλσηέο 
απνιήμεηο. ηα αθηηλσηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ε θνξά ηεο ξνήο είλαη δεδνκέλε θαη δελ είλαη δπλαηφ λα 
αληηζηξαθεί. Ζ ξνή γίλεηαη πάληα απφ ηελ θεθαιή πξνο ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. 

ε φηη αθνξά ηελ ηξνγγπιή ν κειεηψκελνο Κεληξηθφο αγσγφο, ζην ππφ εμέηαζε ηκήκα ηνπ είλαη θιάδνο ρσξίο 
δηαθιαδψζεηο. 

 

3.3.2 Κιάζε ζσιήλσζεο  

Με βάζε ηελ κέγηζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ αγσγνχ επηιέγεηαη ε θιάζε ησλ ζσιελψζεσλ.  

ηελ παξνχζα πεξίπησζε ε πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη ηεο ηάμεο ησλ 50 κ.  

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία επηιέρζεθαλ ζσιελψζεηο -ηεο 
θιάζεο ησλ 12,5 Αηκ. γηα ην ζχλνιν ηνπ κειεηψκελνπ δηθηχνπ δηαλνκήο.  

Γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα φπσο νη δηθιείδεο, νη αεξεμαγσγνί θαη νη βαιβίδεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο 
επηιέρζεθαλ λα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο θιάζεο 16 Αηκ. 

 

 

3.3.3 Πεξηνξηζκνί πίεζεο ζην εζσηεξηθφ δίθηπν 
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Οη πηέζεηο ζε θάζε θφκβν ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηελ Pmax=60-70 m. Γηα κεγαιχηεξεο 
πηέζεηο παξνπζηάδνληαη βιάβεο θαη πξνβιήκαηα ζηηο βξχζεο ησλ νηθηψλ θαη ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο. 

Ο έιεγρνο ησλ κεγίζησλ πηέζεσλ γίλεηαη πξηλ απφ ηελ επίιπζε ηνπ δηθηχνπ, γηα κεδεληθέο θαηαλαιψζεηο 
(δειαδή νξηδφληηα Π.Γ.) θαη Α..Τ. ζηε δεμακελή ηνπ δηθηχνπ.  

Με βάζε ηελ κέγηζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηελ δεμακελή επηιέγεηαη ε θιάζε ησλ 
ζσιελψζεσλ. ηελ παξνχζα πεξίπησζε ε δηαθνξά είλαη ηεο ηάμεο ησλ 50 κ. Δθφζνλ ε κέγηζηε πίεζε δελ 
ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε, ην δίθηπν δελ απαηηείηαη λα ρσξηζζεί ζε δψλεο (φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζηελ 
Διιάδα θαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπνζεηνχληαη θξεάηηα πηεδφζξαπζεο ή κεησηέο πίεζεο). 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πξέπεη ε πίεζε ζε θάζε θφκβν θαη ζε θάζε πεξίπησζε θνξηίζεσο λα 
είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε απφ κία ειάρηζηε Pmin ζε (m).  

Ζ ειάρηζηε απηή πίεζε θαζνξίδεηαη απφ ην χςνο ησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο. 

Γεληθά ηζρχεη: Pmin = Ζ + 4,  φπνπ Ζ ην κέγηζην χςνο ησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο. 

Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο φπνπ Ζ = 8 κ., ππνινγίδεηαη: 

Pmin = 8 + 4 =>  Pmin = 12 m. 

Ο έιεγρνο ειαρίζησλ πηέζεσλ γίλεηαη γηα ηηο δπζκελέζηεξεο απφ άπνςε θαηαλαιψζεσλ θνξηίζεηο ηνπ δηθηχνπ 
θαη γηα Κ..Τ. ζηε δεμακελή ηνπ δηθηχνπ.  

 

3.3.4 Πεξηνξηζκνί ηαρχηεηαο 

Ζ ηαρχηεηα ξνήο ζε αγσγνχο ππφ πίεζε δελ πξέπεη λα είλαη κεγάιε, επεηδή ζηελ πεξίπησζε απηή 
δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο ππεξπηέζεηο θαη ππνπηέζεηο πνπ νθείινληαη ζε πδξαπιηθφ πιήγκα εάλ γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία πξνθχςεη απφηνκε δηαθνπή ηεο ξνήο. 

Ωο πξνο ηηο ηαρχηεηεο ζηνπο θιάδνπο ηνπ δηθηχνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί κέγηζηεο ηαρχηεηαο φπνπ: 

- γηα Dεζση < 125 mm:   Vmax = 1,55 m/sec 

- γηα Dεζση απφ 125 mm έσο 175 mm :  Vmax = 1,85 m/sec 

Ωο πξνο ηηο ειάρηζηεο ηαρχηεηεο ιακβάλεηαη θαηά θαλφλα γηα φιεο ηηο δηακέηξνπο Vmin = 0,50 m/sec.  

Αλεμαξηήησο ππνινγηζκψλ ζην παξφλ δίθηπν νξίδεηαη σο κηθξφηεξε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ε Φ90.  

 

3.3.5  Πεξηνξηζκνί θαηά κήθνπο θιίζεο ησλ αγσγψλ  

Ωο πξνο ηελ θαηά κήθνο θιίζε, νη αγσγνί χδξεπζεο γεληθά αθνινπζνχλ ηελ ηνπνγξαθία ηνπ εδάθνπο, έηζη ψζηε 
λα ειαρηζηνπνηείηαη ν φγθνο εθζθαθψλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην έδαθνο είλαη νξηδφληην ή έρεη πνιχ κηθξή θαηά κήθνο θιίζε, ηφηε πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη κε ειάρηζηε θιίζε 0,2 έσο 0,4%, ψζηε λα ζπγθεληξψλνληαη ηπρφλ θπζαιίδεο αέξα ζηα ςειά 
ζεκεία, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνκαθξπλζεί ν αέξαο κέζσ αεξεμαγσγψλ. 

 

3.3.6  Σχπνη ππνινγηζκνχ ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ γξακκηθψλ ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ, γίλεηαη ρξήζε ηνπ ηχπνπ Darcy-Weisbach: 

hf = f x 
D

L
 x 

g

V

2

2
,    φπνπ f: ζπληειεζηήο απσιεηψλ 

κε εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή απσιεηψλ f θαηά Colebrook-White: 

f

1
 = -2log10( 

fRe

51,2
+

xD

Ks

71,3
) 
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Όπνπ : 

hf  : νη γξακκηθέο απψιεηεο ζε κέηξα  

L : ην κήθνο ηνπ αγσγνχ ζε κέηξα 

V          : ε κέζε ηαρχηεηα ξνήο ζε κ/δι   

D         : ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο αγσγνχ ζε κ   

Κs         : ε ηζνδχλακε ηξαρχηεηαο ησλ αγσγψλ ζε κ 

Re : ν αξηζκφο Reynolds ηεο ξνήο (Re=V*D/v) 

χκθσλα κε ηνπο Διιεληθνχο Καλνληζκνχο γηα αγσγνχο απφ πνιπαηζπιέλην (PE) ή πνιπβηλπινρισξίδην 
(PVC), κεηά απφ ρξήζε, ν ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο Ks ιακβάλεηαη ίζνο κε Ks=0,02mm. 

Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ζηα δίθηπα χδξεπζεο, νη ηνπηθέο απψιεηεο είλαη πνιχ κηθξέο ζε ζρέζε κε ηηο γξακκηθέο 
απψιεηεο, νη ηνπηθέο απψιεηεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

3.3.7  ρεδηαζκφο / επίιπζε δηθηχνπ 

Οη γεληθέο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ έρνπλ σο εμήο: 

Ο κειεηεηήο ραξάδεη ην δίθηπν θαη θαζνξίδεη (θαηά παξαδνρή) ηελ ζέζε ησλ θφκβσλ. ε θάζε δίθηπν 
ηνπνζεηνχληαη θφκβνη: 

 ηα ζεκεία ηξνθνδνζίαο. 

 ηα ζεκεία δηαθιαδψζεσλ. 

 ηα ζεκεία αιιαγήο δηακέηξνπ. 

 ηα ζεκεία αιιαγήο πιηθνχ ή ηζνδχλακεο ηξαρχηεηαο γεληθφηεξα. 

 ηα ζεκεία αιιαγήο ππθλφηεηαο δφκεζεο. 

 ηηο ζέζεηο εηδηθψλ θαηαλαισηψλ. 

 ε ζεκεία πνπ είλαη επηζπκεηφο ν έιεγρνο ησλ πηέζεσλ απηφκαηα απφ ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο / 
δηαζηαζηνιφγεζεο (π.ρ. ζε ηδηαίηεξα ςειά ή ρακειά ζεκεία, ζηα νπνία δελ πξνυπάξρεη θφκβνο). 

 ηηο ζηξνθέο ησλ αγσγψλ δελ ηνπνζεηείηαη θαη΄ αλάγθελ θφκβνο, εθφζνλ απηφ δελ ππαγνξεχεηαη απφ 
θάπνηνλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ιφγνπο. 

 Δηδηθνί θαηαλαισηέο (π.ρ. θξνπλνί) πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε θφκβνπο άιιεο αηηηνινγίαο (π.ρ. 
δηαθιαδψζεηο) είλαη ζθφπηκν λα αλάγνληαη ζε απηνχο, ψζηε λα κελ απμάλεηαη ππεξβνιηθά ην πιήζνο 
ησλ θφκβσλ. 

ηελ ζρεκαηηθή δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ κεηξψληαη: 

 Σα ζεκεία ζηαζεξνχ ελεξγεηαθνχ πςνκ. (ηξνθνδνζίαο) m:                m=1,  …NM 

 Σν πιήζνο ησλ θφκβσλ i,j :     i,j=1,  …ΝJ 

 Σν πιήζνο ησλ βξφρσλ l:        l=1,  …NL 

 Σν πιήζνο ησλ ππνινγηζηηθψλ κειψλ p:                  p=1,  …NP  

ε θάζε δίθηπν ηζρχεη ε ζεκειηψδεο εμίζσζε: NP = NL + NJ - NM 

Μεηά ηελ νλνκαηνινγία ησλ θφκβσλ θαη ησλ κειψλ ππνινγίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ην πξαγκαηηθφ κήθνο ησλ 
ππνινγηζηηθψλ κειψλ θαη ην αληίζηνηρν πςφκεηξν ηνπ εδάθνπο γηα ηνπο θφκβνπο θαη ην ελεξγεηαθφ πςφκεηξν 
ησλ ζεκείσλ ηξνθνδνζίαο. Απφ ηα ππάξρνληα ππνινγηζηηθά κέιε θαη ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ δίλνληαη ηηκέο 
ζην κεηξψν ζπλδέζεσλ ησλ κειψλ CONNECT(i,j).  

CONNECT(i,j)=1 αλ ππάξρεη αγσγφο κεηαμχ ησλ θφκβσλ i θαη j 
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CONNECT(i,j)=0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

ηε ζπλέρεηα απφ ηα ππάξρνληα ππνινγηζηηθά κέιε θαη ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ δίλνληαη ηηκέο ζην κεηξψν 
πξαγκαηηθνχ κήθνπο ησλ κειψλ L(i,j) 

Με ηελ παξαδνρή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε φηη νη ρξήζεηο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηαπηίδνληαη κε απηέο ησλ 
επνρηαθψλ, ππνινγίδνληαη κε κηαο νη παξνρέο εμφδνπ Qθαηνίθσλ. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη σο εμήο: 

Δθηηκάηαη θαη’ αξρήλ ν ζπληειεζηήο κήθνπο FΜ(i, j), γηα θάζε ππνινγηζηηθφ κέινο. Δδψ, ηζρχεη FΜ(i,j)=1. 

Με πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζηνηρείσλ αλά θφκβν ππνινγίδνληαη ην ηζνδχλακν κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 
θφκβν LMeq (j) θαη ην ζπλνιηθφ ηζνδχλακν κήθνο ηνπ δηθηχνπ. 

 

ε φηη αθνξά ηνπο πδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο (πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο): 

 Γηα ηνλ Αγσγφ ηεο ηξνγγπιήο: 

o Σν ελάξην 1 αθνξά ηελ επίιπζε γηα έιεγρν Pmin ζε ζελάξην ιεηηνπξγίαο κε ηελ κέγηζηε 
σξηαία παξνρή. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα αγσγφ ρσξίο δηαθιαδψζεηο, ε εηδηθή παξνρή 
(Qmax σξ = 2,78 l/s) εθαξκφδεηαη ζηνλ ηειεπηαίν εμεηαδφκελν θφκβν. 

o Σν ελάξην 2 αθνξά ηηο επηιχζεηο γηα έιεγρν Pmin ζε ζελάξην ιεηηνπξγίαο κε ηελ κέγηζηε 
εκεξήζηα παξνρή (Qmax εκ = 1,39 l/s) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ 
θξνπλνχ ππξφζβεζεο ζηνλ ηειεπηαίν εμεηαδφκελν θφκβν (Qπ = 8l/s). 

ηηο νξηδνληηνγξαθίεο θαη ηηο κεθνηνκέο ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
δπζκελέζηεξνπ ζελαξίνπ, πνπ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε είλαη ην ελάξην 2. 

 Γηα ηνλ Αγσγφ ηεο Πέηξαο: 

o Σν ελάξην 1 αθνξά ηελ επίιπζε γηα έιεγρν Pmin ζε ζελάξην ιεηηνπξγίαο κε ηελ κέγηζηε 
σξηαία παξνρή. Ζ εηδηθή παξνρή ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηελ κέγηζηε σξηαία παξνρή ηνπ 
δηθηχνπ γηα θαηαλάισζε απφ κφληκνπο θαη επνρηαθνχο θαηνίθνπο (Qmax σξ = 4,34 l/s) κε ην 
ζπλνιηθφ ηζνδχλακν κήθνο ηνπ δηθηχνπ. ηε ζπλέρεηα ην ηζνδχλακν κήθνο ηνπ αγσγνχ 
πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηελ εηδηθή παξνρή δίλεη ηελ θαηαλάισζε ζε θάζε θφκβν Qθαηνίθσλ(j).  

o Σν ελάξην 2 αθνξά ηηο επηιχζεηο γηα έιεγρν Pmin ζε ζελάξην ιεηηνπξγίαο κε ηελ κέγηζηε 
εκεξήζηα παξνρή6 (Qmax εκ = 2,17 l/s) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ 4 
πξνηεηλφκελσλ θξνπλψλ ππξφζβεζεο (Qπ = 8l/s). Δμεηάζζεθαλ 4 ζελάξηα γηα ιεηηνπξγία 
θάζε θνξά 1 ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ: 

 Σν ελάξην 2.1 αθνξά ηνλ Ππξνζβεζηηθφ Κξνπλφ ζηε ζέζε Π2. 

 Σν ελάξην 2.2 αθνξά ηνλ Ππξνζβεζηηθφ Κξνπλφ ζηε ζέζε Π5. 

 Σν ελάξην 2.3 αθνξά ηνλ Ππξνζβεζηηθφ Κξνπλφ ζηε ζέζε Π9. 

 Σν ελάξην 2.4 αθνξά ηνλ Ππξνζβεζηηθφ Κξνπλφ ζηε ζέζε Π12. 

ηηο νξηδνληηνγξαθίεο θαη ηηο κεθνηνκέο ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
δπζκελέζηεξνπ ζελαξίνπ, πνπ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε είλαη ην ελάξην 2.4. 

 

 

 

 

4.  ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

                                                 
6
 Όπσο θαη ζην ελάξην 1, ε εηδηθή παξνρή ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηελ κέγηζηε εκεξήζηα παξνρή ηνπ δηθηχνπ γηα 

θαηαλάισζε απφ κφληκνπο θαη επνρηαθνχο θαηνίθνπο (Qmax εκ=2,17 l/s) κε ην ζπλνιηθφ ηζνδχλακν κήθνο ηνπ δηθηχνπ. 
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4.1 Γεληθή πεξηγξαθή 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή αγσγψλ χδξεπζεο γηα ηνπο νηθηζκνχο Πέηξα (Γ. Εεξνχ) θαη  
ηξνγγπιή (Γ. Αξηαίσλ). 

Γεληθά, νη λένη αγσγνί ζα ηνπνζεηεζνχλ ππφ πθηζηάκελσλ νδψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηκήκαηα: 

- απφ ηελ δεμακελή έσο ηελ Δ.Ο. Άξηαο – Πξέβεδαο, φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εθηφο νδνχ (ζηελ πιαγηά ηνπ 
ιφθνπ), θαη  

- νη δηαβάζεηο ηνπ π. Λνχξνπ θαη ινηπψλ γεθπξψλ, φπνπ νη αγσγνί ζα αλαξηεζνχλ παξά ησλ γεθπξψλ. 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αγσγψλ ηνπ λένπ δηθηχνπ ζα είλαη 11.906,70 κ. θαη ζα απνηειείηαη απφ ζσιήλεο: 

- Φ160-1,25 atm, κήθνπο 5.936,90 κ. (2.149,20 γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Πέηξαο θαη 3.787,70 γηα ηνλ αγσγφ ηεο 
ηξνγγπιήο) 

- Φ110-12,5atm, κήθνπο 1.027,40 κ. (γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Πέηξαο) θαη 

- Φ90-12,5 atm, κήθνπο 4.942,40 κ. (γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Πέηξαο). 

Δπηπιένλ θαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε ην έξγν αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ δηθιείδσλ 
εθθέλσζεο ζηα ρακειά ζεκεία ηεο ράξαμεο, εγθαηαζηάζεσλ απαγσγήο ηνπ αέξα ζηα ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο 
θαη δηθιείδσλ απνκφλσζεο ηνπ δηθηχνπ ζε επηιεγκέλα ζεκεία.  

Δπίζεο ζα αθνξά εξγαζίεο βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεμακελήο ηνπ 
Ζιηνβνπλίνπ. 

 

4.2 Οξηδνληηνγξαθηθή ράξαμε δηθηύνπ ύδξεπζεο – κεθνηνκέο – ηππηθά ζρέδηα 

Σα έξγα παξνπζηάδνληαη νξηδνληηνγξαθηθά ζηελ νκάδα ζρεδίσλ Α, φπνπ: 

-  ην ζρέδην Α-1 (θιίκαθαο 1:50.000), παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηνπ έξγνπ, ζε ππφβαζξν ράξηε ΓΤ θιίκαθαο 
1:50.000. 

-  ην ζρέδην Α-2 (θιίκαθαο 1:5.000), παξνπζηάδεηαη ε γεληθή δηάηαμε ηνπ έξγνπ, ζε ππφβαζξν ράξηε ΓΤ 
θιίκαθαο 1:5.000. 

-  ηα ζρέδηα Α-3.1 έσο Α-3.3 (θιίκαθαο 1:1.000), παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζε 
ππφβαζξν ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο. 

Ζ κεθνηνκηθή δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ θαζνξίζζεθε έηζη ψζηε ην βάζνο ηνπνζέηεζεο ηνπ ππζκέλα ησλ αγσγψλ λα 
είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.00 κ.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ απνθπγή θξεαηίσλ εθθέλσζεο ή αεξεμαγσγνχ, ην βάζνο ηξνπνπνηήζεθε 
ειαθξψο. Σνλίδεηαη όηη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ε ζηάζκε ηνπ άμνλα ηνπ αγωγνύ είλαη δεζκεπηηθή 
γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ7.  

Οη κεθνηνκέο ησλ αγσγψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ νκάδα ζρεδίσλ Β (θιίκαθαο κεθψλ 1:1.000 / πςψλ 1:100). 

Σα ηππηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηελ νκάδα ζρεδίσλ Γ θαη αθνξνχλ: 

 Σν ζρέδην Γ-1 (θιίκαθαο 1:10): ηα Σππηθά θάκκαηα. 

 Σν ζρέδην Γ-2 (θιίκαθαο 1:10): ηηο Σππηθέο Γηαηνκέο Απνθαηάζηαζεο Οδνζηξσζίαο. 

 Σν ζρέδην Γ-3 (θιίκαθαο 1:20): ην Σππηθφ Φξεάηην Γηθιείδαο Απνκφλσζεο (ηχπνο Φδ-1: γηα αγσγφ ζε 
αλεμάξηεην ζθάκκα/θξεάηην κε δηθιείδα απνκφλσζεο). 

                                                 
7 ε πεξίπηωζε πνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή απαηηεζεί νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, ηόηε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε πεξίπηωζε λα 

απαηηεζνύλ επηπιένλ θξεάηηα αεξεμαγωγώλ ή εθθελωηώλ, θαη ε αιιαγή ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηε ζύκθωλε γλώκε ηεο 
Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.  
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 Σν ζρέδην Γ-4 (θιίκαθαο 1:20): ηα Σππηθά Φξεάηηα Γηθιείδαο Δθθέλσζεο (ηχπνη Φεθ-1: γηα αγσγφ ζε 
αλεμάξηεην ζθάκκα/θξεάηην κε δηθιείδα εθθέλσζεο, Φεθ-2.1: γηα 2 αγσγνχο ζε θνηλφ ζθάκκα/θξεάηην 
φπνπ ππάξρεη απφ κία δηθιείδα απνκφλσζεο γηα θάζε αγσγφ θαη κία δηθιείδα εθθέλσζεο γηα ηνλ έλα 
εθ ησλ 2 αγσγψλ, Φεθ-2.2: γηα 2 αγσγνχο ζε θνηλφ ζθάκκα/θξεάηην φπνπ ππάξρεη απφ κία δηθιείδα 
απνκφλσζεο γηα θάζε αγσγφ θαη κία δηθιείδα εθθέλσζεο γηα ηνλ θάζε αγσγφ). 

 Σν ζρέδην Γ-5 (θιίκαθαο 1:20): ηα Σππηθά Φξεάηηα Αεξεμαγσγψλ (ηχπνη Φα-1: γηα αγσγφ ζε 
αλεμάξηεην ζθάκκα/θξεάηην, Φα-2: γηα 2 αγσγνχο ζε θνηλφ ζθάκκα/θξεάηην). 

 Σν ζρέδην Γ-6 (ρσξίο θιίκαθα): ηα Σππηθά ψκαηα Αγθχξσζεο. 

 Σν ζρέδην Γ-7 (θιίκαθαο 1:10): ε Σππηθή χλδεζε Παξνρήο. 

 Σν ζρέδην Γ-8 (θιίκαθαο 1:10): ν Ππξνζβεζηηθφο Κξνπλφο. 

 

4.3 ηνηρεία έξγνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζσιήλεο πίεζεο απφ πνιπαηζπιέλην PE 100, κε ζπκπαγέο 
ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2, PN12.5Atm θαηάιιεινη γηα δίθηπα χδξεπζεο. 

Δπειέγεζαλ ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην επεηδή απαηηνχλ ιηγφηεξεο ζπλδέζεηο, έρνπλ πιεζψξα εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπλζήθεο βέιηηζηεο ζηεγαλφηεηαο (ζχλδεζε κε ειεθηξνκνχθα 
ειεγρφκελε θαη θαηαγεγξακκέλε κε κεηαθνξά ηεο θαηαγξαθήο ζην PC).  

Σα εηδηθά ηεκάρηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ εμαξηεκάησλ κε ηελ ζσιελνγξακκή ζε θακπχιεο ή ζε 
δηαθιαδψζεηο αγσγψλ. ην παξφλ έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ηεκάρηα απφ πνιπαηζπιέλην8 θιάζεο 
αληίζηνηρεο κε απηήο ηνπ ζσιήλα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο.  

Ζ πιήξσζε ησλ ζθακκάησλ ησλ αγσγψλ, νη αγθπξψζεηο απηψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ νδψλ ζα γίλνληαη 
ζχκθσλα κε ην ηππηθά ζρέδηα Γ-1, Γ-2 θαη Γ-6 ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γεληθά ν αγσγφο εγθηβσηίδεηαη ζε άκκν 
θαη ην ππφινηπν ζθάκκα ζα επηρψλεηαη κε ζξαπζηφ πιηθφ. ηελ πεξίπησζε πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα ν 
αγσγφο ζα εδξάδεηαη ζε επηπιένλ ππφζηξσκα απφ ζξαπζηφ πιηθφ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ηνπνζεηείηαη δηάηξεηνο 
ζσιήλαο (ζηξαγγηζηήξη).  

Γηα ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα απφ ηνλ εξγνιάβν, γηα ηελ 
θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο. ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 
ηχπνο αληηζηήξημεο κε Μεηαιιηθέο Οιηζζαίλνπζεο Πιάθεο (ηχπνπ Krings). Ζ γεληθή θαηεχζπλζε είλαη ψζηε νη 
παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο λα αληηζηεξίδνληαη φηαλ ην βάζνο εθζθαθήο είλαη άλσ ησλ 1,25 κ. θαη ην έδαθνο είλαη 
γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αγσγφο ηνπνζεηεζεί επηθαλεηαθά εθηφο ζθάκκαηνο (ζηε  γέθπξα ηνπ π. Λνχξνπ, θιπ) 
ηφηε ζα είλαη ρξψκαηνο καχξνπ κε πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Ζ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ ζα 
γίλεηαη κε ζηδεξέο ξάβδνπο (ληίδεο), θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη πεξηιαίκηα (θνιιάξα). ε θάζε πεξίπησζε ηα 
κέξε πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ (ληίδεο, δνθνί θ.ι.π.), ζα ππνινγίδνληαη ψζηε λα θέξνπλ κε 
άλεζε ην βάξνο ησλ δηθηχσλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, κε πεξηζψξηα αζθαιείαο. Σα ζηεξίγκαηα ζα θέξνπλ 
ειαζηηθή επηθάιπςε. Ζ απφζηαζε ησλ ζηεξηγκάησλ κεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ 
δεκηνπξγείηαη βέινο θάκςεσο ζηνπο ζσιήλεο (κέγηζην επηηξεπφκελν 2mm). Σα κέξε πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 
ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ (ήηνη ξάβδνη-ληίδεο, πεξηθφριηα, ξνδέιιεο, clamps θαη βηνκεραλνπνηεκέλεο ηξαβέξζεο-
profiles) ζα είλαη γαιβαληζκέλα. Σα ηδηνθαηαζθεπαδφκελα κέξε ζα θέξνπλ δπν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθήο 
πξνζηαζίαο. Ζ ζηεξέσζε ησλ ξάβδσλ (ληηδψλ), θαη ησλ ζηεξηγκάησλ γεληθψο ζην ζθπξφδεκα, ζα γίλεηαη κε 
κεηαιιηθά, αλνμείδσηα εθηνλνχκελα βχζκαηα κεγέζνπο θαη δηαηνκήο αλαιφγνπ κε ηα θνξηία πνπ πξφθεηηαη λα 
θέξνπλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ βπζκάησλ φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ζα γίλεηαη ζε ζεκεία θαη θαηά ηξφπν ψζηε, ε 
θαηαπφλεζε ησλ θνριηψλ λα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε, ζε δηάηκεζε θαη φρη ζε εθεθιπζκφ (αλάξηεζε απφ δνθνχο 
θ.ι.π.).  

                                                 
8 Επηζεκαίλεηαη όηη ηα εηδηθά ηεκάρηα πνιπαηζπιελίνπ δελ θνζηνινγνύληαη ηδηαηηέξωο αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή 

ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηνλ αγωγό ύδξεπζεο. 
 



 12 

ε ζεκεία ησλ δηθηχσλ φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε βαλψλ, θιαληδψλ θιπ δεκηνπξγεί ζπγθεληξσκέλα θνξηία ζα 
ηνπνζεηνχληαη ζηεξίγκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.  

Σα ζψκαηα αγθχξσζεο απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη σζήζεηο ιφγσ 
θακπχιεο, αιιαγήο δηακέηξνπ θιπ., θαη θαηά κήθνο αγσγψλ κε πνιχ ηζρπξή θιίζε (άλσ ηνπ 20%) ζε 
απνζηάζεηο αλά 20 κ. 

Σν ζσιελσηφ δίθηπν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απαηηεί ηελ χπαξμε θξεαηίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ. ην παξφλ ζσιελσηφ δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ θξεάηηα ή/θαη 
ζπλδέζεηο: 

 Φξεάηηα δηθιείδσλ: Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ηεο ράξαμεο γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ. 
ην παξφλ έξγν αλεμάξηεηα θξεάηηα δηθιείδσλ (ηχπνπ Φ-δ) ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ 
αγσγψλ ζε αλεμάξηεην ζθάκκα9. Οη δηθιείδεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα πηέζεηο 16 
Atm, ζα είλαη ηχπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο. Ζ ζχλδεζε ζα γίλεη κε θιάληδεο θαη κε παξεκβνιή 
ειαζηηθψλ.  

Λεπηνκέξεηεο θαη δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο (ηχπνπ Φ-δ) δίλνληαη ζην ζρέδην Γ-3 ηεο κειέηεο. 

 Φξεάηηα εθθελσηψλ: Οη εγθαηαζηάζεηο εθθέλσζεο απνηεινχλ κηα δηαθιάδσζε ζηνλ θχξην αγσγφ ε 
νπνία θέξεη κηα δηθιείδα Φ50. Με ην άλνηγκα ηεο δηθιείδαο γίλεηαη ε απαγσγή πξνο ην θπζηθφ 
απνδέθηε ησλ λεξψλ πνπ βξίζθνληαη ζην δίθηπν. Οη δηθιείδεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη 
θαηάιιειεο γηα πηέζεηο 16 Atm, ζα είλαη ηχπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο. Ζ ζχλδεζε ζα γίλεη κε θιάληδεο 
θαη κε παξεκβνιή ειαζηηθψλ. Σν κήθνο ηνπ απαγσγνχ ζσιήλα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο 
ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζην δε ηέξκα ηνπ θαηαζθεπάδεηαη ηερληθφ εμφδνπ. ην παξφλ έξγν ν αγσγφο 
απαγσγήο ζα έρεη δηάκεηξν Φ6310. ηελ απφιεμή ηνπ ν αγσγφο ζα θέξεη θαη πιέγκα απφ ράιπβα Φ6 
κε βξφγρν 2.5 Υ 2.5 γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ είζνδν αθαζάξησλ ζηνηρείσλ.  

Καηά πεξίπησζε πξνηείλνληαη 3 ηχπνη θξεαηίσλ εθθέλσζεο (ηχπνπ Φεθ-1: γηα αγσγφ ζε αλεμάξηεην 
ζθάκκα/θξεάηην κε δηθιείδα εθθέλσζεο, ηχπνπ Φεθ-2.1: γηα 2 αγσγνχο ζε θνηλφ ζθάκκα/θξεάηην φπνπ 
ππάξρεη απφ κία δηθιείδα απνκφλσζεο γηα θάζε αγσγφ θαη κία δηθιείδα εθθέλσζεο γηα ηνλ έλα εθ ησλ 
2 αγσγψλ, ηχπνπ Φεθ-2.2: γηα 2 αγσγνχο ζε θνηλφ ζθάκκα/θξεάηην φπνπ ππάξρεη απφ κία δηθιείδα 
απνκφλσζεο γηα θάζε αγσγφ θαη κία δηθιείδα εθθέλσζεο γηα ηνλ θάζε αγσγφ).  

Λεπηνκέξεηεο θαη δηαζηάζεηο ηνπο δίλνληαη ζην ζρέδην Γ-4 ηεο κειέηεο. 

 Φξεάηηα αεξεμαγσγψλ: Οη αεξεμαγσγνί ηνπνζεηνχληαη ζηα πςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο γηα ηελ εμαγσγή 
ηνπ ζπζζσξεπζέληα αέξα ζην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο. ην παξφλ έξγν ζα είλαη δηακέηξνπ Φ50, δηπιήο 
ελέξγεηαο ψζηε λα ζηηο πεξηπηψζεηο πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο λα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή αέξα θαη λα 
πξνζηαηεχεηαη ην ζχζηεκα απφ ππνπηέζεηο. Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 16 Atm. Θα είλαη 
απφ ρπηνζηδεξφ πιηθφ δηακέηξνπ αληίζηνηρν κε ηνλ ζσιήλα ηνπ δηθηχνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε 
δηθιείδα ίδηαο δηακέηξνπ.  

Καηά πεξίπησζε πξνηείλνληαη 2 ηχπνη θξεαηίσλ αεξεμαγσγψλ (ηχπνπ Φα-1: γηα αγσγφ ζε αλεμάξηεην 
ζθάκκα/θξεάηην, ηχπνπ Φα-2: γηα 2 αγσγνχο ζε θνηλφ ζθάκκα/θξεάηην.  

Λεπηνκέξεηεο θαη δηαζηάζεηο ηνπο δίλνληαη ζην ζρέδην Γ-5 ηεο κειέηεο. 

 χλδεζε παξνρήο: Παξνρή ζεσξείηαη ν ζσιήλαο πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ ζσιήλα δηαλνκήο θαη 
θαηαιήγεη κέρξη ηελ ηδηνθηεζία ζην θξεάηην πδξνκεηξεηή.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ ζπλδέζεσλ παξνρήο παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην Γ-6. 

                                                 
9
 Σηηο πεξηπηώζεηο ηωλ αγωγώλ ζε θνηλό ζθάκκα νη δηθιείδεο απνκόλωζεο ηνπνζεηνύληαη θαηά πεξίπηωζε εληόο ηωλ 

θξεαηίωλ εθθέλωζεο ηύπνπ Φεθ-2.1 ή Φεθ-2.2. 
 
10

 Επηζεκαίλεηαη όηη νη αγωγνί εθθέλωζεο Φ63 δελ θνζηνινγνύληαη ηδηαηηέξωο αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ 
εθάζηνηε θξεαηίνπ εθθέλωζεο. 
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ζα απαηηεζεί πξφζζεηε εθζθαθή ζε πιάηνο άλσ ηνπ 0,50 κ. απφ ηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά ηνπο. Σα ζψκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα ζθπξνδεηεζνχλ κε ζθπξφδεκα C20/25 θαη ζα νπιηζζνχλ 
κε ζηδεξφ νπιηζκφ S500. Δζσηεξηθά ζα επηρζηζζνχλ κε ηζηκεληνθνλία θαη εμσηεξηθά ζα κνλσζνχλ κε 
αζθαιηηθφ. ην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία νπψλ ζηξάγγηζεο δηακέηξνπ 15 cm νη νπνίεο 
ζα γεκίδνληαη κε ράιηθεο. Ζ έδξαζή ηνπο ζα γίλεη ζε άνπιν ζθπξφδεκα C8 πάρνπο 10 εθ.  

Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θιάζεο D400, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ600 θαη 
ελδεηθηηθνχ βάξνπο 60 kg ην ηεκάρην. 

 

 

4.4 ηνηρεία έξγνπ δεμακελήο ύδξεπζεο Ηιηνβνπλίνπ 

ε φηη αθνξά ηε δεμακελή χδξεπζεο ηνπ Ζιηνβνπλίνπ, ην έξγν ζα αθνξά ηηο θάησζη εξγαζίεο βειηίσζεο θαη 
εθζπγρξνληζκνχ: 

 Πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Οη πθηζηάκελεο ζσιελψζεηο εληφο ηεο δεμακελήο (ηξνθνδνζίαο, δηαλνκήο, εθθέλσζεο) ζα 
θαζαηξεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη λέεο ζσιελψζεηο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα (inox) θαηεγνξίαο 
AISI 304/ 304L. Οη δηθιείδεο ζα είλαη ειαζηηθήο έκθξαμεο απφ ρπηνζίδεξν θιάζεο 10Atm. ηηο λέεο 
πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο: πνιχηξεηα πδξνιεςίαο, θινηεξνβάλεο γηα 
ηελ πιήξσζε ησλ πγξψλ ζαιάκσλ, ρνάλεο ππεξρείιηζεο, ειεθηξνθίλεηεο δηθιείδεο, θίιηξα 
θαηαθξάηεζεο θεξηψλ, εμαξκψζεηο θαη παξνρφκεηξα. Οη λέεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην Γ-1. 

 Πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θιηκάθσλ/βαζκίδσλ 

Οη πθηζηάκελεο ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ησλ πγξψλ ζαιάκσλ θαη ε πθηζηάκελε κεηαιιηθή θιίκαθα 
επίζθεςεο ηνπ ζαιάκνπ δηθιείδσλ ζα θαζαηξεζνχλ θαη ζηελ ζέζε ηνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ θιίκαθεο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα (inox). Οη λέεο θιίκαθεο παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην Γ-1. 

 Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο κέηξεζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ 

Ζ ζπζθεπή κέηξεζεο ειεχζεξνπ ρισξίνπ ζα απνηειείηαη απφ: Α) εηδηθφ ππνδνρέα αηζζεηεξίσλ (θειί 
κέηξεζεο) θαη Β) φξγαλν έλδεημεο κεηξήζεσλ θαη ειεγθηή ηχπνπ P.I.D., ζπλαξκνινγεκέλα ζε εληαία 
πιαζηηθή (PP) βάζε γηα ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν θαη κε έηνηκε θαισδίσζε, κέρξη ην φξγαλν έλδεημεο. Ζ 
ζπζθεπή ζα έρεη πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ IP 65. 

Α) Ο ππνδνρέαο αηζζεηήξσλ, (θειί κέηξεζεο), ζα έρεη ζέζε γηα ην ειεθηξφδην Cl2. Θα ιεηηνπξγεί κε 
παξνρή λεξνχ δεηγκαηνιεςίαο 0,3 – 1 l/min ζε πίεζε κέρξη 3 bar. Θα θέξεη αθίδα ξχζκηζεο παξνρήο, 
ζχζηεκα αλίρλεπζεο επάξθεηαο παξνρήο θαη ελζσκαησκέλν αλνμείδσην θίιηξν γηα ην εηζεξρφκελν 
λεξφ δεηγκαηνιεςίαο. Ζ κέηξεζε ειεχζεξνπ ρισξίνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ πνηελζηνζηαηηθή κέζνδν ησλ 
ηξηψλ ειεθηξνδίσλ (ειεθηξφδην κέηξεζεο κε ελζσκαησκέλν αληη-ειεθηξφδην θαη ρσξηζηφ ειεθηξφδην 
αλαθνξάο) ζε άκεζε επαθή κε ην λεξφ πξνο κέηξεζε. Οη επηθάλεηεο κέηξεζεο ησλ ειεθηξνδίσλ ζα 
θαζαξίδνληαη ζπλερψο κέζσ πιαζηηθήο πηεξσηήο κε καγλεηηθή θίλεζε ελζσκαησκέλε ζε 
ειεθηξνθηλεηήξα. Ζ πεξηνρή κέηξεζεο ζα είλαη 0,05 – 50,0 ppm κε ειάρηζηε αθξίβεηα ±5%, 
αλαπαξαγσγηζηκφηεηα  ±3% θαη ειάρηζην φξην αλίρλεπζεο < 0,02 ppm. Ο ρξφλνο απφθξηζεο ζα είλαη 
< 60 sec. Οη απαηηήζεηο γηα ζπληήξεζε ηνπ νξγάλνπ, βαζκνλφκεζε αιιά θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 
αηζζεηεξίνπ, ζα είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο.     

Β) Σν φξγαλν έλδεημεο κεηξήζεσλ (εληζρπηήο ζεκάησλ ειεθηξφδησλ) θαη ν ειεγθηήο PID ζα έρεη 
θσηηδφκελε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ κε ηελ έλδεημε πεξηεθηηθφηεηαο ειεχζεξνπ ρισξίνπ θαη ζήκα 
εμφδνπ ειεγθηή. Σν φξγαλν ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ κία έμνδν αλαινγηθνχ ζήκαηνο (0/4-20mA) θαη 
ηνπιάρηζηνλ κία (1) έμνδν αλαινγηθνχ ζήκαηνο (0/4-20mA) πξνγξακκαηηδφκελε απφ ηνλ ειεγθηή. 
Δπίζεο ζα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) είζνδνο  αλαινγηθνχ ζήκαηνο (0/4-20mA) γηα ξχζκηζε 
επηζπκεηήο ηηκήο (set point) ηνπ ειεγθηή εμ απνζηάζεσο. Θα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ςεθηαθέο έμνδνη 
(ξειέ min 250 V, 6A) πνπ πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηνλ ειεγθηή. Έλα ξειέ ζπλαγεξκνχ (NO/NC min 250 
V, 6A) θαη είζνδνο ηχπνπ επαθήο ρσξίο ηάζε γηα λα ζέηεη ηνλ ειεγθηή εθηφο ιεηηνπξγίαο εμ 
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απνζηάζεσο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ νξγάλνπ ζα γίλεηαη κε ζαθή θαζνδήγεζε κέζσ επηινγψλ πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν φξγαλν ζα έρεη απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ειεθηξνδίνπ κε εθηέιεζε ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 Γνζνκεηξηθή Αληιία:  

Ζ δνζνκεηξηθή αληιία ζα είλαη δηαθξαγκαηηθή κε κεραληθή θίλεζε δηαθξάγκαηνο, (φρη 
ειεθηξνκαγλεηηθή). Σν ζψκα ηεο αληιίαο ζα είλαη πιαζηηθφ, αλζεθηηθφ ζε δηάβξσζε θαη φια ηα κέξε 
πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην αληινχκελν πγξφ απφ PVC θαη Teflon. Ζ αληιία ζα έρεη νλνκαζηηθή 
παξνρή 1,0 εσο 18 l/h ζε κέγηζηε πίεζε θαηάζιηςεο 3 έσο 10 bar θαη κε αθξίβεηα δνζηκέηξεζεο 
±1,5%. Ζ αληιία ζα ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε ρακειήο ζηάζκεο ρεκηθνχ. 
Πξνζηαζία αληιίαο ηνπιάρηζηνλ IP 65 κε ηζρχ ειεθηξνθηλεηήξα θάησ απφ 25 W.        

Ζ αληιία ζα έρεη εηζφδνπο ςεθηαθψλ ζεκάησλ Α) γηα ξχζκηζε ηεο ζπρλφηεηαο εκβνιηζκνχ κε βάζε 
πνιιαπιαζηαζηή ή δηαηξέηε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ παικψλ εηζφδνπ Β) γηα λα ηίζεηαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο εμ απνζηάζεσο θαη Γ) απφ πισηήξα ζηάζκεο ρεκηθνχ. 

Ζ αληιία ζα έρεη εμφδνπο ςεθηαθψλ ζεκάησλ Α) παικφ αλά εκβνιηζκφ B) βιάβε αληιίαο / ρακειή 
ζηάζκε ρεκηθνχ. 

Ζ αληιία ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα εμήο εμαξηήκαηα: 

Α) βαιβίδα ζηαζεξήο πίεζεο θαηάζιηςεο,  

Β) βαιβίδα αζθάιεηαο (αλαθνπθηζηηθή),  

Γ) γξακκή αλαξξφθεζεο κε αλεπίζηξνθε πνδνβαιβίδα θαη θίιηξν αλαξξφθεζεο,  

Γ) εηδηθή κνλάδα έγρπζεο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ, κε απηφκαηε απνκάθξπλζε απφζεζεο 
αιάησλ. 

Σν ζχζηεκα ζα πξνέξρεηαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή θαη ζα θαιχπηεηαη απφ 
πηζηνπνηεηηθφ ISO. 

 

 Σνπνζέηεζε & πξνγξακκαηηζκφο ζπζηήκαηνο ηειεεηδνπνίεζεο:  

Γηα ηελ επηηήξεζε εμ’ απνζηάζεσο θξίζηκσλ παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεμακελήο, ζα 
εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα GSM MODEM, κε ηα παξειθφκελά ηνπ. Ζ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ ζα γίλεηαη 
ζε θηλεηά ηειέθσλα.  

Σν GSM Modem ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε πιάηε ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα 
θαη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Quad band 850/900/1800/1900 MHz. 

 Θα πξέπεη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κέζσ AT Commands. 

 Θα πξέπεη λα δηαζέηεη εμσηεξηθή θεξαία κε θαιψδην κήθνπο 3 κέηξσλ. 

 Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ζεηξηαθή ζχξα επηθνηλσλίαο RS-232. 

 Σαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ: 9600bps. 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20ν C έσο +55ν C 

 Σξνθνδνζία: 5-32 VDC ρακειήο θαηαλάισζεο. 

 Δλζσκαησκέλεο 4 ηνπιάρηζηνλ αλαινγηθέο εηζφδνπο. 

 Δλζσκαησκέλεο 4 ηνπιάρηζηνλ ςεθηαθέο εηζφδνπο. 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ κφληεκ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001. 

Σν ηξνθνδνηηθό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σάζε εηζφδνπ 85-264VAC. 
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 Ολνκαζηηθή ηάζε εμφδνπ 24V. 

 Ολνκαζηηθφ ξεχκα εμφδνπ 1Α. 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20νC έσο +75νC. 

 Πξνζηαζία απφ ππεξθφξησζε θαη ππέξηαζε. 

 Πξνζηαζία ζεξκηθνχ. 

 Γπλαηφηεηα ππεξθφξησζεο κέρξη 150% γηα 3 δεπηεξφιεπηα.  

 Αμνληθφο εμαεξηζηήξαο επίηνηρνο:  

Θα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ζάιακν δηθιείδσλ θαη ζα έρεη ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μνηέξ 230/400V - 50Hz. 

 Πξνζηαζία κνηέξ IP: 65 Κιάζε F – κε ζεξκηθφ πξνζηαζίαο, γηα ζεξκνθξαζία αέξνο 
απφ  -40νC έσο +70oC 

 ρεδηαζκέλνο γηα άκεζε ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν. 

 Καηάιιεινο γηα βηνκεραληθή εθαξκνγή. Με πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα ηεο πηεξσηήο θαη 
κε γξίιηα ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά. 

 Παξνρή αέξα ηνπιάρηζηνλ 1.000 m3/h. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξνέξρεηαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή θαη ζα 
θαιχπηεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ISO. 

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε:  

Θα πιήξεο απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ λέα 
ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα αθνξά: Ζιεθηξηθφ πίλαθα,  Φσηηζηηθά ψκαηα, θαη ηνπνζέηεζε λέσλ 
θαισδίσλ, πιαζηηθψλ ζσιήλσλ νδεχζεσο θαισδίσλ, θνπηηά δηαθιάδσζεο, ηξίγσλν γείσζεο θαη 
αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη φινη νη επηκέξνπο πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη θαηά ISO 9001. 
 
ε φηη αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο: 

 Φωηηζηηθά ζωκάηωλ ιπρληώλ LED:  

Θα ηνπνζεηεζνχλ ηέζζεξα (4) θσηηζηηθά ζψκαηα ιπρληψλ LED:  απφ έλα ζε θάζε πγξφ 
ζάιακν, έλα ζηνλ ζάιακν δηθιείδσλ θαη έλα ζηελ πφξηα εηζφδνπ ηεο δεμακελήο. ε φηη αθνξά 
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ζε 
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαηά πεξίπησζε θαη ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
αλάξηεζεο ή ηνπνζέηεζεο επί νξνθήο ή ηνίρνπ. Θα είλαη θαηάιιεια γηα ηξνθνδνζία 220 V 
ζηα 50 Hz θαη γηα δηπινχο ιακπηήξεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο απφ 18 W έσο 65 W κε βαζκφ 
πξνζηαζίαο IP65. 

Ο ιακπηήξαο ζα ζπγθξαηείηαη αθίλεηνο κε ιπρληνιαβέο βαξηάο θαηαζθεπήο, πεξηζηξνθηθνχ 
ηχπνπ αζθαιείαο κε εηδηθή δηάηαμε ειαηεξίνπ θαη θηλεηή θεληξηθή θεθαιή πνπ ζα εμέξρεηαη 
ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιακπηήξα. Οη επαθέο ησλ ιπρληνιαβψλ ζα είλαη επαξγπξσκέλεο γηα 
λα απνθεχγεηαη ε αιινίσζε απν ειεθηξηθφ ηφμν θαηα ηελ έλαπζε ησλ ιακπηήξσλ.  

Οη ιακπηήξεο LED ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηζρχνο 30W, ππφ ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο 220V ΑC, 
50Ζz θαη απφδνζε κεγαιχηεξε ησλ 4000 LUΜΔΝ. Οη ιακπηήξεο ζα είλαη εχθεκνπ νίθνπ, 
ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο. 

 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο:  

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, κεηαιιηθφο απφ ζθειεηφ ζηδεξνγσληψλ 
θαιπκκέλσλ κε ραιπβδνειάζκαηα (DKP), πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 ριζ θαη βακκέλνο 
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εξγνζηαζηαθά κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ρξψκαηνο κπεδ. Ο πίλαθαο ζα είλαη ζηεγαλφο, 
βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ 43. Θα είλαη επηζθέςηκνο απφ ηελ εκπξφζζηα πιεπξά ( κε αλνηγφκελε  
κεηαιιηθή πφξηα) γηα επηζεψξεζε νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ θαη θιεηζηφο απφ ηηο άιιεο πιεπξέο 
ηνπο. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο ησλ θαισδίσλ, ζα γίλεηαη απφ ην θάησ κέξνο, κέζσ 
ζηππηνζιηπηψλ. Ο πίλαθαο ζα θέξεη επίζεο θαηάιιειεο ζπξίδεο εμαεξηζκνχ. 

Όια ηα φξγαλα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε πίλαθα. Δθείλα γηα ηα νπνία 
απαηηείηαη ρεηξηζκφο, απηφο ζα γίλεηαη απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ πίλαθα. Σα φξγαλα 
πξνζηαζίαο ηνπ πίλαθα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επηιεθηηθή πξνζηαζία. Κάησ απφ θάζε 
δηαθφπηε ή ελδεηθηηθή ιπρλία ζα ππάξρεη πηλαθίδα κε αλάγιπθν πεξηγξαθή ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ζα αλαγξάθεη ηε ζεκαζία απηνχ. 

Ο πίλαθαο ζα παξαδνζεί πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνο κε φια ηα φξγαλα θαη ζπξκαηψζεηο ηνπ 
θαζψο θαη θάζε άιιν εμάξηεκα, αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα παξαθάησ (π.ρ. νη 
αζθάιεηεο πξνζηαζίαο βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ), ην νπνίν φκσο είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Οη δηαζηάζεηο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππάξμεη ηειηθά 
ηθαλφο ειεχζεξνο ρψξνο.  

Ο πίλαθαο ζα απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ πεδία ή γξακκέο κε ηα φξγαλα πνπ αλαθέξνληαη 
αληίζηνηρα. 

Θα ππάξρεη πεδίν εηζφδνπ θαη πεδίν θαηαλαιψζεσλ.  

ηνλ πίλαθα ζα ηνπνζεηεζεί επίζεο αλεκηζηήξαο ζην πάλσ κέξνο, γηα ηε ζσζηή ξνή ηνπ 
αέξα. Ο αλεκηζηήξαο ζα εθθηλεί απηφκαηα απφ ζεξκνζηάηε ρψξνπ εληφο ηνπ πίλαθα. Δληφο 
ηνπ πίλαθα ζα ηνπνζεηεζεί πξίδα ζνχθν. 

Οη κνλνθαζηθέο θαηαλαιψζεηο ζα ηξνθνδνηνχληαη κέζσ κηθξναπηφκαησλ ή θαη δηπνιηθψλ 
δηαθνπηψλ θαηάιιειεο έληαζεο. 

 Δηαθόπηεο - Ρεπκαηνδόηεο- Μπνπηόλ 

Οη δηαθφπηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη γεληθά κε πιήθηξν, θαη ζα είλαη ηθαλφηεηαο 
δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 10 Α.  Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ζηεγαλνί. 

Οη ξεπκαηνδφηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη γεληθά έληαζεο ιεηηνπξγίαο 16 Α. Οη 
ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη επίηνηρνη, ηχπνπ ΟΤΚΟ. 

Σα πηεζηηθά θνπκπηά (κπνπηφλ), φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη έληαζεο ιεηηνπξγίαο 6Α . 

 Καιωδηώζεηο 

Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο: 

Σύπνη αγωγώλ θαη ζωιήλωλ 

Αγσγνί κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε H07V-U ή H07V-R (NYA) ζπκθψλσο πξνο ηνλ Πίλαθα ΗΗΗ 
άξζξν 135, ΦΔΚ 59Β/55 θαηεγνξία (Η) (α), ΔΛΟΣ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281. 

Πνιππνιηθά αδηάβξσηα θαιψδηα κεηά ζεξκνπιαζηηθήο επελδχζεσο H05VV-Un ή HO5VV-R 
(ΝΤΜ), ζπκθψλσο πξνο Πίλαθα ΗΗΗ, άξζξν 135, ΦΔΚ 59Β/55, θαηεγνξία (ΗΗΗ) (α), VDE 0281, 
ΔΛΟΣ 563.3, 563.4, 563.5. 

  σιήλεο πιαζηηθνί εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζπηξάι ή επζείο. 

 σιήλεο πιαζηηθνί απφ ζθιεξφ PVC, άθαπζηνη, γηα ζηεγαλή νξαηή εγθαηάζηαζε, κεγάιεο 
κεραληθήο αληνρήο ζε θξνχζε. 

Όινη νη ζσιήλεο ζα ζπλνδεχνληαη κε ηα αληίζηνηρα εμαξηήκαηά ηνπο (θακπχιεο, γσληέο, 
θνπηηά δηαθιάδσζεο, θιπ), επίζεο άθαπζηα. 

Ζ αληηζηνηρία ζσιήλσλ θαη θαισδίνπ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΠΛΗΘΟ x ΔΙΑΣΟΜΗ 
ΑΓΩΓΩΝ Ε mm2 

ΕΛΑΥΙΣΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΩΛΗΝΩΝ Ε mm 

ΟΡΑΣΟΙ ΩΛΗΝΕ ΥΩΝΕΤΣΟΙ ΩΛΗΝΕ 

1x1 9 11 

1x1,5 9 11 

1x2,5 9 11 

1x4 11 11 

1x6 11 11 

1x10 11 11 

1x16 13.5 13.5 

2x1 9 11 

2x1,5 11 13.5 

2x2,5 13.5 16 

2x4 13.5 16 

2x6 16 16 

2x10 23 23 

2x16 23 23 

3x1 11 11 

3x1,5 13.5 16 

3x2,5 13.5 16 

3x4 16 23 

3x6 16 23 

3x10 23 23 

3x16 29 29 

4x1 13.5 13.5 

4x1,5 13.5 16 

4x2,5 16 16 

4x4 16 23 

4x6 23 23 

4x10 29 29 

4x16 29 29 

5x1 13.5 13.5 

6 MEXΡΗ 7x1 16 16 

8 MEXΡΗ 12x1 23 23 

5 MEXΡΗ 7x1.5 16 16 

8 MEXΡΗ 15x1.5 23 23 

 

 

 

 

πξκαηώζεηο, ζωιελώζεηο, εμαξηήκαηα 

Ο νπδέηεξνο θαη ν αγσγφο γεηψζεσο θάζε θπθιψκαηνο ζα έρνπλ ηελ ίδηα κφλσζε κε ηνπο 
ππφινηπνπο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ίδην ζσιήλα κε ηνπο 
ππφινηπνπο αγσγνχο εθηφο αλ δηαθνξεηηθά ζεκεηψλεηαη ζηα ζρέδηα. 

Ζ δηαηνκή ησλ αγσγψλ θάζε θπθιψκαηνο ζα είλαη ε ίδηα ζε φιν ην κήθνο ηνπ. Απαγνξεχεηαη ε 
κεηαβνιή ηεο δηαηνκήο. 

Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη Φ 16 mm. 

Ζ ειάρηζηε δηαηνκή ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ ζα είλαη 1,5 mm2  θαη ε αληίζηνηρε 
ξεπκαηνδνηψλ θαη θίλεζεο 2,5 mm2 . 

Οη αγσγνί πάλσ απφ 4 mm2 ζα είλαη πνιχθισλνη. 

Οη επηηξεπφκελεο θακππιψζεηο ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε θνπηηψλ δηαθιάδσζεο ζα είλαη θαηά 
αλψηαην φξην ηξείο (3). 
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Οη ζσιελψζεηο ζα ζπλαληνχλ θάζεηα ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηνπο. 

Όιεο νη ζσιελψζεηο αλεμάξηεηα κε ηελ ηάζε ηεο εγθαηάζηαζεο  ζα ηνπνζεηνχληαη κε κηθξή 
θιίζε πξνο ηα θνπηηά θαη ζα είλαη απαιιαγκέλεο ζηθνληψλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ελδερφκελε 
ζπζζψξεπζε λεξνχ. 

Ζ έλσζε θαη δηαθιάδσζε κέζα ζηα θνπηηά ζα γίλεηαη κε δηαθιαδσηήξεο "θας" ή αθξνδέθηεο 
ζηα θνπηηά γηα ζρεηηθά κεγάιεο δηαηνκέο, ελψ απαγνξεχεηαη έλσζε θαη δηαθιάδσζε κε 
ζπζηξνθή ησλ άθξσλ ησλ αγσγψλ. 

Πξνζνρή ζα δίλεηαη ζηελ απνγχκλσζε ησλ άθξσλ ησλ αγσγψλ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 
εγθνπέο ζε απηνχο κε απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηεο κεραληθήο αληνρήο ηνπο. 

Οη αθξηβείο ζέζεηο θαη ηα χςε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ ζα νξίδνληαη απφ ηελ επίβιεςε. 

Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ θνπηηψλ δηαθιάδσζεο νξίδεηαη ζε 100 mm 

Όηαλ πνιιέο γξακκέο νδεχνπλ παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε απνζηάζεηο 3 cm  
ηνπιάρηζην, εθηφο αλ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε ζράξεο. 

Οη θαισδηψζεηο θαη ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη κέζσ ζηδεξνηξνρηψλ αλα 25 εθαη. ην πνιχ. 

Σα ζηεξίγκαηα θαισδίσλ ζα είλαη δηκεξή ηζρπξάο θαηαζθεπήο απν ζπλζεηηθή ξεηίλε ή απν 
αλζεθηηθφ πιαζηηθφ, θαηάιιεια γηα ζηεξέσζε ζε ζηδεξνηξνρηέο. Οη θνριίεο ζχζθηγμεο ησλ 
δχν ηκεκάησλ ησλ ζηεξηγκάησλ θαη νη θνριίεο ζηεξέσζεο ζα είλαη επηληθεισκέλνη ή 
επηθαδκησκέλνη ή απν αλνμείδσην ράιπβα. 

 Οη ζηδεξνηξνρηέο ζηήξημεο (ξάγεο) ζα έρνπλ θαηάιιειε δηαηνκή απφ έιαζκα πάρνπο 1 mm 
θαη ζα είλαη ηζρπξά γαιβαληζκέλεο ειεθηξνιπηηθά. 

H ζηήξημε ησλ ζηδεξνηξνρηψλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε γαιβαληζκέλνπο 
θνριίεο εθηφλσζεο θαη πιαζηηθφ UPAT. 

 Κνπηηά δηαθιάδωζεο 

Σα θνπηηά δηαθιαδψζεσλ ζα είλαη ηεηξαγσληθά ή νξζνγσληθά θαη θαηάιιεια γηα ηνλ ηχπν ηνπ 
ζσιήλα ή ηνπ θαισδίνπ, γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Ζ ζχλδεζε θνριηνηνκεκέλσλ ζσιήλσλ κε ηα θνπηηά ζα εθηειεζζεί κε θνριίσζε ηνπ ζσιήλα 
ζην θνπηί. Σν άλνηγκα ησλ νπψλ ησλ πιαζηηθψλ θνπηηψλ ζα γίλεη κε θνξεηή πξέζζα θαη φρη 
κε ηέκλνλ εξγαιείν. 

ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνπηηά δηακέηξνπ κηθξφηεξεο απν 100 mm. Tα 
πιαζηηθά θνπηηά ζα είλαη απφ άθαπζην πιηθφ. 

 Γείωζε 

Σν ηξίγσλν γείσζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε γείσζε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα (ζχλδεζε κε ηνλ 
αληίζηνηρν αθξνδέθηε), ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο βάζεο, θ.ι.π.  

Σν ηξίγσλν γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ 3 ειεθηξφδηα. Αλ ε αληίζηαζε γείσζεο είλαη 
κεγαιχηεξε απφ 1 Ω (θαηφπηλ κέηξεζεο), ζα ηνπνζεηεζνχλ ηφζα ειεθηξφδηα, φζα απαηηνχληαη 
γηα λα επηηεπρζεί ε πξνβιεπφκελε ηηκή. Σν θάζε ειεθηξφδην ζα είλαη απφ ππξήλα ζπκπαγνχο 
ράιπβα κε επηθάιπςε ζηξψκαηνο ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ, ζπγθνιιεκέλνπ ζηνλ ππξήλα (φρη 
πεξαζηνχ) κε ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη κνξηαθή ζπλέλσζε ησλ δχν πιηθψλ. Θα έρεη δηάκεηξν 
18 mm θαη κήθνο 2.5 m.  

Σα ειεθηξφδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηαθφξπθα (κε ηε βνήζεηα ελδερνκέλσο κεραληθψλ κέζσλ 
ιφγσ ηνπ εδάθνπο), ζε ηζάξηζκα θξεάηηα, πνπ ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 3 m.  

Ζ ζχλδεζε ησλ ειεθηξνδίσλ κεηαμχ ηνπο ζα γίλεη κε ράιθηλν αγσγφ ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 
cm κέζσ θαηάιιεισλ πεξηιαηκίσλ, πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ ζηα ειεθηξφδηα θαη ζα βαθνχλ κε 
αληηζθσξηαθφ ρξψκα. 
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ηε ζπλέρεηα, ηα θξεάηηα θαη ην ραληάθη πνπ ζα νδεχεη ν αγσγφο γείσζεο ζα γεκίζνπλ κε 
εηδηθφ άκκν θαη ε ηειηθή επηθάλεηα ζα θαιπθζεί κε θνζθηληζκέλα πξντφληα εθζθαθήο. Ζ 
πιήξσζε ζα γίλεη ζε ζηξψζεηο κε ελδηάκεζν θαηάβξεγκα κε λεξφ. ηηο θνξπθέο ησλ 
ειεθηξνδίσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα κε ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, δηαζηάζεσλ 0,30 x 0,30 
m. 

 Αληηθεξαπληθή δηάηαμε θξνπζηηθώλ ππεξηάζεωλ γξακκώλ ηξνθνδνζίαο 

Θα αθνξά δηάηαμε πνπ λα πξνζηαηεχεη ηηο γξακκέο 220 V AC απφ θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο. 
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ βαξίζηνξ θαη λα 
ηνπνζεηείηαη ζε ξάγα. Σνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηνπ πίλαθα θαη πξνζθέξεη επίπεδν 
ζπλδπαζκέλεο ζηάζκεο πξνζηαζίαο Σ1+Σ2. 

Θα έρεη ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθφ απνζβέλνπλ κέησπν (8/20) iSN 15  kA  

 Μέγηζην απνζβέλνπλ κέησπν (8/20) iSΜΑΥ 40 kA  

 Δπίπεδν πξνζηαζίαο ηάζεο ζηα 5 kΑ (8/20) USP 1 kV  

 Δπίπεδν πξνζηαζίαο ηάζεο ζην iSN (8/20) 1.5 kV  

 Υξφλνο απφθξηζεο tΑ  30 nsec  

 Αληνρή ζε βξαρπθχθισκα κε ηε ρξήζε αζθαιείαο   25 kA / 50 Hz  

 Θεξκνθξαζία θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο –10…+60 C 

 Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο   IP 20 

 Γνκηθέο εξγαζίεο:  

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ηεο δεμακελήο, νη φπνηεο εξγαζίεο 
θαζαίξεζεο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζα γίλνληαη κε ρξήζε εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ αδηαηάξαθηεο θνπήο ζθπξνδέκαηνο (ζπξκαηνθνπή, δηζθνθνπή, θνπή κε ζεξκηθή ιφγρε, 
πδαηνθνπή). 

Οη ηνκέο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ζσιελψζεσλ ζηα ηνηρία ηεο δεμακελήο, ζα πξέπεη λα είλαη νη ειάρηζηεο 
δπλαηέο. Σα ελαπνκείλαληα θελά ζα ζθξαγίδνληαη κε πδξνδηνγθνχκελε πνιπκεξή καζηίρε. 

Οη πγξνί ζάιακνη ζα κνλσζνχλ εζσηεξηθά κε 2 ζηξψζεηο απφ εχθακπην ειαζηηθφ ηζηκεληνεηδέο 
θνλίακα πγξνκφλσζεο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο Α1/Α2 - Β1/Β2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2, 
θαηάιιειν γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ. 
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