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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Η εργολαβύα αφορϊ τη βελτύωςη υφιςτϊμενων εγκαταςτϊςεων ύδρευςησ των οικιςμών 

Κορωνηςύα, Παντϊναςςα, τρογγυλό και Αμπϋλια του δόμου Αρταύων.  

Πρόκειται για αντικατϊςταςη ό επαναςχεδιαςμό αγωγών ύδρευςησ, διανομόσ ό μεταφορϊσ 

νερού, καθώσ και υδραυλικών ό Η/Μ εγκαταςτϊςεων ςε υφιςτϊμενα αντλιοςτϊςια. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Η ύδρευςη ςτην ευρύτερη περιοχό του νομού Άρτασ εξαςφαλύζεται μϋςω ςυνδϋςμων 

ύδρευςησ, που ϋχουν ςυςτόςει οι Δόμοι και οι κοινότητεσ ανϊ χωρικϋσ ενότητεσ και 

παρουςιϊζει ϋτςι αρκετό ποικιλομορφύα. 

Ο ςύνδεςμοσ Αρταύων και των πεδινών Δόμων τροφοδοτεύται από τισ πηγϋσ Αγ. Γεωργύου 

Λούρου. Οι πηγϋσ βρύςκονται ανϊντη του φρϊγματοσ του Λούρου και υπερκαλύπτουν τη 

ζότηςη τόςο του ςυνδϋςμου Άρτασ όςο και τησ Υιλιππιϊδασ, Πρϋβεζασ και των κοινοτότων 

του Λούρου. Η παροχό θεωρεύται ικανοποιητικό. Παρϊλληλα διατηρούνται εφεδρικϊ, για 

περιπτώςεισ διακοπόσ, και αρκετϋσ γεωτρόςεισ. 

Οι υπόλοιποι ςύνδεςμοι υδρεύονται από παροχϋσ πολυϊριθμων πηγών που υπϊρχουν ςτην 

περιοχό και από γεωτρόςεισ. Πρόβλημα αντιμετωπύζουν οριςμϋνοι μόνο ορεινού οικιςμού 

εξαιτύασ των ςαθρών πετρωμϊτων γύρω από τισ πηγϋσ. 

Η υφιςτϊμενη κατϊςταςη καθώσ και τα προβλόματα που παρουςιϊζονται περιγρϊφονται 

ςτισ επόμενεσ παραγρϊφουσ. 

2.1. Κορωνηςία 

Η δεξαμενό αποθόκευςησ και τροφοδοςύασ τησ Κορωνηςύασ βρύςκεται ςτο  λόφο αλαώρασ 

και τροφοδοτεύται μϋςω υφιςτϊμενου ενδιϊμεςου αντλιοςταςύου. Σο αντλιοςτϊςιο 

τροφοδοτεύται από τισ πηγϋσ Αγύου Γεωργύου. Σο αντλιοςτϊςιο τροφοδοςύασ τησ δεξαμενόσ 

(αντλιοςτϊςιο αλαώρασ) βρύςκεται ςε υψόμετρο +3,50μ περύπου. 

Από το αντλιοςτϊςιο εκκινεύ καταθλιπτικόσ αγωγόσ ο οπούοσ ανεβαύνει από μονοπϊτι, με 

κατεύθυνςη προσ ΝΑ προσ τη δεξαμενό που βριςκεται ςε υψόμετρο περύπου +85μ. Σο μόκοσ 

του καταθλιπτικού εύναι ύςο με 600m περύπου. Ο αγωγόσ εύναι παλιόσ κι ϋχει ςυνεχεύσ βλϊβεσ. 

Από τη δεξαμενό αλαώρασ εκκινεύ ο κεντρικόσ αγωγόσ μεταφορϊσ ύδατοσ με βαρύτητα 

προσ τον οικιςμό τησ Κορωνηςύασ. Ο αγωγόσ ϋχει διϊμετρο Υ200 και ϋχει μόκοσ τησ τϊξησ 

των 5400 m. Ο αγωγόσ εύναι από αμύαντο ςε όλο το μόκοσ του.  
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το ανϊντη – «λοφώδεσ» τμόμα του ο αγωγόσ Υ200 κατεβαύνει μϋςω του υφιςτϊμενου 

χωματόδρομου μϋχρι την παραλιακό οδό.  

Μόλισ ο αγωγόσ φτϊςει ςτην παραλιακό οδό, ξεκινϊ ϋνασ κλϊδοσ αυτού, με διϊμετρο Υ63, 

ςτην περιοχό τησ αλαώρασ, μόκουσ περύπου 700 m, με κατεύθυνςη προσ Δυτικϊ. Δεν εύναι 

γνωςτό το ςημεύο που καταλόγει ο αγωγόσ, ο οπούοσ εύναι παλιόσ και ϋχει ςυνεχεύσ βλϊβεσ. 

Ο κεντρικόσ αγωγόσ Υ200 από τη δεξαμενό που ακολουθεύ την παραλιακό – επιχωματικό οδό 

αλαώρασ – Κορωνηςύασ εύναι καταςκευαςμϋνοσ από αμύαντο. Σο τμόμα του επύ τησ οδού 

εύναι περύπου ύςο με 4.500 m μϋχρι το φρεϊτιο που βρύςκεται λύγο πριν την εύςοδο τησ 

Κορωνηςύασ. Ο αγωγόσ εύναι επύςησ παλιόσ και ϋχει ςυνεχεύσ βλϊβεσ. ημειώνεται ότι 

υπϊρχουν 2-3 «ςκαμπανεβϊςματα» τησ οδού λόγω τεχνικών για διϋλευςη νερών τησ 

λιμνοθϊλαςςασ κϊτω από αυτϊ. 

Από το φρεϊτιο ςτην εύςοδο τησ Κορωνηςύασ ξεκινϊ αγωγόσ διανομόσ Υ160, μόκουσ περύπου 

700 m. Ο αγωγόσ αυτόσ εύναι παλιόσ, ϋχει επύςησ ςυνεχεύσ θραύςεισ και ςυνδϋεται με 

κϊθετουσ ςωλόνεσ που τροφοδοτούν τον οικιςμό. Άγνωςτο ςε ποιο ςημεύο ακριβώσ 

καταλόγει ο υφιςτϊμενοσ αγωγόσ Υ160. 

2.2. Παντάναςςα 

το ςημεύο όπου ο Λούροσ πληςιϊζει την υφιςτϊμενη εθνικό οδό Άρτασ – Ιωαννύνων, ςτο 

ύψοσ του οικιςμού τησ Παντϊναςςασ, υπϊρχει υδρομϊςτευςη από πηγϋσ που 

χρηςιμοποιεύται για την ύδρευςη του οικιςμού τησ Παντϊναςςασ. Ο υφιςτϊμενοσ αγωγόσ 

Υ110 κινεύται ανατολικϊ προσ τον οικιςμό, περνώντασ με τεχνικό διϊβαςησ τον ποταμό 

Λούρο.  

Ο αγωγόσ ϋχει υποςτεύ ζημιϋσ από τη ροό του ποταμού, λόγω υπερύψωςησ τησ ελεύθερησ 

επιφϊνειασ του, και εύναι προβληματικό η ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ του. 

ημειώνεται ότι ο αγωγόσ Υ110 ξεκινϊ από το ςημεύο τησ υδρομϊςτευςησ ςε υψόμετρο 

+72,00 και η ροό προσ το ςημεύο τησ παρϋμβαςησ γύνεται με βαρύτητα. Σο ςυνολικό μόκοσ 

του αγωγού μϋχρι το ςημεύο παρϋμβαςησ Α0, όπου το υψόμετρο εύναι +37,24, εύναι ύςο με 

287m. 

2.3. τρογγυλή 

Ο αγωγόσ τροφοδοςύασ του οικιςμού προϋρχεται από τισ πηγϋσ Αγύου Γεωργύου. Ακολουθεύ 

την εθνικό οδό Πρϋβεζασ – Υιλιππιϊδασ. Πριν τον οικιςμό Ηλιοβούνι ξεκινϊ αγωγόσ που 

κατευθύνεται προσ τα νότια και τουσ οικιςμούσ Πϋτρα και τρογγυλό. Ο αγωγόσ αυτόσ εντόσ 

του οικιςμού τησ Πϋτρασ, ακολουθεύ δρόμο που παρακϊμπτει προσ τα νότια το μεγαλύτερο 

μϋροσ του οικιςμού. Ο υφιςτϊμενοσ αγωγόσ, από το ςημεύο παρϊκαμψησ του οικιςμού τησ 
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Πϋτρασ και μϋχρι τον οικιςμό τησ τρογγυλόσ εύναι Υ125 από αμύαντο και επιπλϋον εύναι 

παλαιόσ και ϋχει ςυνεχεύσ βλϊβεσ. Ο αγωγόσ ακολουθεύ την οδό από Πϋτρα προσ τρογγυλό 

και ϋχει μόκοσ περύπου 5.000 m. 

τα κατϊντη του οικιςμού τησ Πϋτρασ υπϊρχει προωθητικό αντλιοςτϊςιο (booster) που 

ανεβϊζει την πιεζομετρικό γραμμό ώςτε να εξυπηρετεύται και ο οικιςμόσ τησ τρογγυλόσ.  

Ολόκληρη η περιοχό βρύςκεται ςε υψόμετρο περύπου +1μ ϋωσ +2μ. 

2.4. Αμπέλια Αμμοτόπου 

Ο υφιςτϊμενοσ αγωγόσ τροφοδοςύασ από τισ πηγϋσ Αγύου Γεωργύου εύναι διαμϋτρου Υ90 και 

ακολουθεύ την οδό Καμπόσ – Φανόπουλου – Άρτασ. τη διαςταύρωςη τησ οδού από 

Φανόπουλο προσ Καμπό ϋχει πύεςη περύπου 6 atm. 

Ο αγωγόσ Υ90 καταλόγει ςε υφιςτϊμενο αντλιοςτϊςιο που βρύςκεται περύπου ςτο υψόμετρο 

+25μ και από εκεύ ξεκινϊ καταθλιπτικόσ αγωγόσ Υ90 που καταλόγει ςτην υψηλό δεξαμενό ςε 

υψόμετρο +140μ ςτη βορειοανατολικό πλευρϊ του οικιςμού. Κατϊ τη θερινό περύοδο 

παρουςιϊζεται πρόβλημα επϊρκειασ πύεςησ ςε αυτόν τον αγωγό. ημειώνεται ότι ϋχει όδη 

καταςκευαςτεύ το δομικό μϋροσ τησ Νϋασ Δεξαμενόσ – αντλιοςτϊςιο ςε υψόμετρο +65,00 και 

ςτην παρούςα αντιμετωπύζεται μόνο η επύλογό του ΗΜ εξοπλιςμού τησ.  

3. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σα προτεινόμενα ϋργα ανϊ περιοχό εύναι τα εξόσ: 

3.1. Κορωνηςία 

Αντικατϊςταςη του αγωγού εξωτερικού υδραγωγεύου Υ160, μόκουσ περύπου 600 m, που 

ςυνδϋει αντλιοςτϊςιο και δεξαμενό, ςτην περιοχό τησ αλαώρασ, λόγω παλαιότητασ και 

ςυνεχών βλαβών.  

Ο νϋοσ αγωγόσ θα εύναι από HDPE, 3ησ γενιϊσ, κλϊςησ πύεςησ PN16 και διαμϋτρου Υ160. Η 

κλϊςη πύεςησ επιλϋχθηκε ϋτςι ώςτε να μπορεύ να ανταπεξϋλθει και ςε πιθανό εμφϊνιςη 

υδραυλικού πλόγματοσ. 

το νϋο αντλιοςτϊςιο θα πρϋπει να τοποθετηθούν αντλύεσ παροχόσ Q=40m3/h με 

μανομετρικό 106mΤ περύπου, προκειμϋνου να εύναι εφικτό η τροφοδοςύα τησ δεξαμενόσ. 

Αντικατϊςταςη του αγωγού διανομόσ Υ200, μόκουσ περύπου 5.260 m, μεταξύ δεξαμενόσ 

αλαώρασ και ειςόδου του οικιςμού τησ Κορωνηςύασ. Ο αγωγόσ οδεύει επύ τησ οδού 

αλαώρασ – Κορωνηςύασ και πρϋπει να αντικαταςταθεύ λόγω ακατϊλληλου υλικού 

(αμύαντοσ), αλλϊ και παλαιότητασ και ςυχνών θραύςεων.   
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Ο νϋοσ αγωγόσ θα εύναι από HDPE, 3ησ γενιϊσ, κλϊςησ πύεςησ PN16 και διαμϋτρου Υ200.  

Ο αγωγόσ αντικατϊςταςησ τοποθετεύται ςτη δεξιϊ πλευρϊ του δρόμου (κατεύθυνςη από 

αλαώρα ςε Κορωνηςύα), αφού ςτην αριςτερό πλευρϊ του δρόμου διϋρχεται ο υφιςτϊμενοσ 

από αμύαντο, που θα παραμεύνει θαμμϋνοσ. 

το ςημεύο ειςόδου ςτον οικιςμό τοποθετεύται διϊταξη μεύωςησ πύεςησ για προςταςύα του 

δικτύου αλλϊ και των καταναλωτών από υψηλϋσ πιϋςεισ. Επύςησ ςε ϋνα ςημαντικό τμόμα του 

ο αγωγόσ θα εγκιβωτιςτεύ ςε ςκυρόδεμα προκειμϋνου να προςτατευθεύ από τα υπερκεύμενα 

φορτύα λόγω του ςχετικϊ μικρού βϊθουσ τοποθϋτηςησ. 

Αντικατϊςταςη τμόματοσ αγωγού διανομόσ, διαμϋτρου Υ160 και μόκουσ περύπου 700 m, 

εντόσ του οικιςμού τησ Κορωνηςύασ, λόγω παλαιότητασ και βλαβών.  

Ο νϋοσ αγωγόσ θα εύναι από HDPE, 3ησ γενιϊσ, κλϊςησ πύεςησ PN16 και διαμϋτρου Υ160 και 

μόκουσ περύπου 910μ.  

Αντικατϊςταςη τμόματοσ αγωγού διανομόσ, ανεπαρκούσ διαμϋτρου Υ63 και μόκουσ περύπου 

700 m, ςτην περιοχό τησ αλαώρασ, λόγω παλαιότητασ και ςυνεχών βλαβών. Ο νϋοσ αγωγόσ 

θα εύναι από HDPE, 3ησ γενιϊσ, κλϊςησ πύεςησ PN16 και διαμϋτρου Υ90 και μόκουσ 492,45.  

Αντικατϊςταςη των υδραυλικών εγκαταςτϊςεων (αντλιών, δικλεύδων) του υφιςτϊμενου 

αντλιοςταςύου ύδρευςησ ςτη αλαώρα. 

3.2. Παντάναςςα 

Αλλαγό χϊραξησ μϋςω παρϊκαμψησ – αναςχεδιαςμού τμόματοσ τησ όδευςησ του εξωτερικού 

αγωγού ύδρευςησ Υ110, μϋςω νϋου αγωγού διαμϋτρου Υ110 και μόκουσ 742 m περύπου, 

ώςτε να αντιμετωπιςτεύ η ζημιϊ που ϋγινε ςτο τεχνικό διϊβαςησ του ποταμού Λούρου. Ο νϋοσ 

αγωγόσ θα εύναι από HDPE, 3ησ γενιϊσ, κλϊςησ πύεςησ PN16 και διαμϋτρου Υ110 και θα 

καταλόγει ςτο ςημεύο ελϋγχου Α39, ςε υψόμετρο εδϊφουσ +37,50, όπου βρύςκεται η 

δεξαμενό υδροληψύασ του υφιςτϊμενου αντλιοςταςύου τησ Παντϊναςςασ και από όπου το 

νερό προωθεύται με κατϊθλιψη προσ την υφιςτϊμενη δεξαμενό τροφοδοςύασ του οικιςμού. 

3.3. τρογγυλή 

Σα ϋργα αποτελούν ςυνϋχεια αυτών που προϋκυψαν από την  «ΜΕΛΕΣΗ ΤΔΡΕΤΗ Σ.Κ. 

ΠΕΣΡΑ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΔΗΜΟΤ ΑΡΣΑΙΩΝ». 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτην παρουςα προτεύνεται η αντικατϊςταςη τμόματοσ του κεντρικού 

αγωγού διανομόσ του οικιςμού, διαμϋτρου Υ125 και μόκουσ περύπου 3600 m, λόγω 

παλαιότητασ και ςυνεχών βλαβών. 
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Ο νϋοσ αγωγόσ θα εύναι από HDPE, 3ησ γενιϊσ, κλϊςησ πύεςησ PN12.5 και διαμϋτρου Υ160 και 

θα εκκινεύ από το ςημεύο που παρουςιϊζεται ςτην αντύςτοιχη οριζοντιογραφύα. Σο ςυνολικό 

μόκοσ του αγωγού υπό την παρούςα μελϋτη εύναι περύπου 3.030 μ. 

Ο αγωγόσ αποτελεύται από δύο τμόματα, το πρώτο μόκουσ 444,65μ που φτϊνει μϋχρι το 

προωθητικό αντλιοςτϊςιο (booster) και εύναι η ςυνεχεια του αγωγού τησ προαναφερθόςασ 

μελϋτη και το δευτερο τμόμα από το προωθητικό αντλιοςτϊςιο μϋχρι την αρχό του οικιςμού 

τησ τρογγυλόσ μόκουσ 2.586,74μ.  

3.4. Αμπέλια Αμμοτόπου  

Σα ϋργα που προτεύνονται ςτην παρούςα αποτελούνται από δύο τμόματα. Σο 1ο αφορϊ ϋνα 

νϋο αγωγό που θα εκκινεύ από αντλιοςτϊςιο ςε προκϊτ οικύςκο ςε υψόμετρο +26,00 και το 

οπούο θα αυξϊνει την πύεςη ςε περιόδουσ υψηλόσ κατανϊλωςησ. Ο αγωγόσ αυτόσ θα 

καταλόγει ςτη νεα δεξαμενό-αντλιοςταςιο ςτη θϋςη +65,00. 

Σο 2ο υπόμελϋτη τμόμα αφορϊ τον αγωγό που εκκινεύ από το χώρο τησ δεξαμενόσ – 

αντλιοςταςύου και θα οδεύει πλϋον προσ τη δεξαμενό ςτα ανατολικϊ του οικιςμού, η οπούα 

βρύςκεται ςτο πιο ψηλό ςημεύο του. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτην παρουςα προτεύνεται τοποθϋτηςη του πρώτου τμόματοσ, διαμϋτρου 

Υ125 και, μϋχρι την ςυνδεςό του με νεα δεξαμενό-αντλιοςταςιο θα εύναι από HDPE, 3ησ 

γενιϊσ, κλϊςησ πύεςησ PN12.5 και θα εκκινεύ από το ςημεύο που παρουςιϊζεται ςτην 

αντύςτοιχη οριζοντιογραφύα. Σο ςυνολικό μόκοσ του προτεινόμενου αγωγού από την 

παρούςα μελϋτη εύναι περύπου 905,80 m. 

Σο δευτερο τμόμα από το αντλιοςτϊςιο μϋχρι την δεξαμενη θα εύναι από HDPE, 3ησ γενιϊσ, 

και διαμϋτρου Υ125. Σο ςυνολικό μόκοσ του αγωγού αυτού από την παρούςα μελϋτη εύναι 

περύπου 859,50 m και για τα πρώτα 304,00m θα εύναι κλϊςησ πύεςησ 20atm και για το 

υπολοιπό τμόμα θα εύναι κλϊςησ πύεςησ 16atm.  

3.5. Γενικά ςτοιχεία που αφορούν ςτουσ ανωτέρω αγωγούσ και έργα 

τουσ αγωγούσ τοποθετούνται αερεξαγωγού και φρεϊτια εκκϋνωςησ ςτα ςημεύα που 

παρουςιϊζονται ςτισ αντύςτοιχεσ οριζοντιογραφύεσ και μηκοτομϋσ. 

Η κλϊςη πύεςησ όλων των εξαρτημϊτων θα εύναι κϊθε φορϊ η αντύςτοιχη με αυτό του 

αγωγού που τοποθετούνται.   

4. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ (ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ & ΝΕΑ) 

την παρούςα εργολαβύα περιλαμβϊνονται όλα τα ΗΜ ϋργα (υδραυλικϊ & ηλεκτρολογικϊ) 

για τα κϊτωθι 5 αντλιοςτϊςια μεταφορϊσ νερού ό αύξηςησ πύεςησ του δικτύου: 
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1. Αντλιοςτϊςιο αλαώρασ (κόμβοσ Ζ0 υδραυλικόσ μελϋτησ), εφεξόσ Α.01. 

Πρόκειται για το αντλιοςτϊςιο τροφοδοςύασ τησ υδατοδεξαμενόσ Κορωνηςύασ που υδρεύει 

την ομώνυμη περιοχό. 

2. Αντλιοςτϊςιο τρογγυλόσ (κόμβοσ Δ1 υδραυλικόσ μελϋτησ), εφεξόσ Α.02. 

Πρόκειται για αντλιοςτϊςιο αύξηςησ τησ πύεςησ του δικτύου που τροφοδοτεύ τον οικιςμό 

τρογγυλό. 

3. Αντλιοςτϊςιο Παντϊναςςασ (κόμβοσ Α0 υδραυλικόσ μελϋτησ), εφεξόσ Α.03. 

Πρόκειται για το αντλιοςτϊςιο τροφοδοςύασ τησ υδατοδεξαμενόσ τησ Παντϊναςςασ που 

υδρεύει την ομώνυμη περιοχό. 

4. Αντλιοςτϊςιο Αμπελύων – Αμμότοπου τροφοδοςύασ χαμηλόσ δεξαμενόσ,εφεξόσ Α.04. 

Πρόκειται για αντλιοςτϊςιο αύξηςησ τησ πύεςησ του δικτύου που τροφοδοτεύ τη χαμηλό 

δεξαμενό του οικιςμού Αμπϋλια ‐ Αμμότοπου. 

5. Αντλιοςτϊςιο χαμηλόσ δεξαμενόσ Αμπελύων – Αμμότοπου που τροφοδοτεύ την υψηλό 

δεξαμενό (κόμβοσ Γ0 υδραυλικόσ μελϋτησ) μϋςω τησ οπούασ θα πραγματοποιεύται η ύδρευςη 

των καταναλωτών), εφεξόσ Α.05. 

4.1. Αναβάθμιςη υφιςτάμενου αντλιοςταςίου αλαώρασ (Α.01) 

Σο υφιςτϊμενο αντλιοςτϊςιο αλαώρασ τροφοδοτεύται από τισ πηγϋσ Αγύου Γεωργύου και 

τροφοδοτεύ με νερό τη δεξαμενό Κορωνηςύασ. Σο αντλιοςτϊςιο βρύςκεται ςε υψόμετρο 

+3,50μ περύπου. 

Από το αντλιοςτϊςιο θα εκκινεύ νϋοσ καταθλιπτικόσ αγωγόσ ο οπούοσ ανεβαύνει από 

μονοπϊτι, με κατεύθυνςη ΝΑ προσ τη δεξαμενό που βριςκεται ςε υψόμετρο περύπου +85μ. Σο 

μόκοσ του καταθλιπτικού εύναι ύςο με 588m περύπου. Ο νϋοσ αγωγόσ θα εύναι 

καταςκευαςμϋνοσ από HDPE, 3ησ γενιϊσ, Υ160 και κλϊςησ πύεςησ PN16. 

Σα νϋα ϋργα αναβϊθμιςησ του αντλιοςταςύου αλαώρασ (και κϊποια μεμονωμϋνα ςτη 

δεξαμενό Κορωνηςύασ) εύναι τα κϊτωθι: 

Η/Μ 

 2 (1+1 εφεδρ.)  νϋεσ ανοξεύδωτεσ, κατακόρυφεσ αντλύεσ, παροχόσ Q=40m3/h με 

μανομετρικό 106mΤ, προκειμϋνου να εύναι εφικτό η τροφοδοςύα τησ δεξαμενόσ 

Κορωνηςύασ, ςύμφωνα με τουσ υπολογιςμούσ τησ υδραυλικόσ μελϋτησ. 

 Νϋοι ανοξεύδωτοι αγωγού μεταφορϊσ ύδατοσ εντόσ του αντλιοςταςύου, ποιότητασ AISI 

304. Οι ενώςεισ θα γύνονται με λαιμούσ και «τρελϋσ» φλϊντζεσ. Όπου απαιτεύται 

ςυγκόλληςη ανοξεύδωτων αγωγών και ειδικών τεμαχύων αυτϋσ θα γύνονται 
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απαραιτήτωσ με TIG-αργκόν και όχι με ηλεκτρόδιο. 

 Νϋεσ φλαντζωτϋσ δικλεύδεσ ελαςτικόσ ϋμφραξησ ςτισ θϋςεισ που παρουςιϊζονται ςτο 

αντύςτοιχο ςχϋδιο. 

 Νϋεσ δικλεύδεσ αντεπιςτροφόσ ςτον αγωγό κϊθε αντλύασ. 

 Βαλβύδα διαφραγματικού τύπου για προςταςύα από υδραυλικό πλόγμα. 

 Διατϊξη δικλεύδασ ελαςτικόσ ϋμφραξησ - αερεξαγωγού 

 Σοποθϋτηςη μανόμετρου με ςφαιρικό δικλεύδα απομόνωςησ ςτο ςυλλεκτόριο αγωγό 

κατϊθλιψησ των αντλιών 

 Νϋα ηλεκτρολογικό εγκαταςτϊςη που θα περιλαμβϊνει: 

o Νϋο ηλεκτρικό πύνακα ιςχύοσ  

o Νϋο τρύγωνο γεύωςησ 

o Νϋα φωτιςτικϊ ςώματα τεχνολογύασ LED 

o Ομαλό εκκινητό (ϋλεγχοσ εκκύνηςησ – ςταματόματοσ) για κϊθε αντλύα  

o Νϋεσ καλωδιώςεισ ιςχυρών – αςθενών εντόσ πλαςτικών ςωλόνων / ςχαρών 

 Σοποθϋτηςη μηχανικού εξαεριςμού του χώρου του αντλιοςταςύου παροχόσ 500κμ/ώρα. 

Ο ανεμιςτόρασ θα ςυνδϋεται με χρονοδιακόπτη ο οπούοσ θα ρυθμύζει τη λειτουργύα του. 

Επύςησ θα μπορεύ να μπει ςε λειτουργύα και χειροκύνητα.  

 Νϋα διϊταξη αναλογικόσ μϋτρηςησ ςτϊθμησ πιεζοηλεκτρικού  τύπου 4-20mA τησ 

δεξαμενόσ Κορωνηςύασ, με προςθόκη και φλοτϋρ για το ϋλεγχο λειτουργύασ των αντλιών, 

καθώσ και του αντύςτοιχου ςυςτόματοσ για την επικοινωνύα με το Α.01. 

 Νϋα διϊταξη αναλογικόσ μϋτρηςησ ςτϊθμησ του υγρού θαλϊμου του αντλιοςταςύου,  

πιεζοηλεκτρικού  τύπου 4-20mA. Επύςησ για λόγουσ αςφαλεύασ θα τοποθετηθούν και 2 

μηχανικϊ φλοτϋρ για την προςταςύα των αντλιών από ξηρϊ λειτουργύα και για την 

υπερχεύλιςη τησ δεξαμενόσ.  

 Εντόσ του χώρου του αντλιοςταςύου θα τοποθετηθούν τοπικϊ όργανα/οθόνεσ ϋνδειξησ 

τησ ςτϊθμησ του υγρού θαλϊμου τησ δεξαμενόσ αναρρόφηςησ και τησ δεξαμενόσ 

κατϊθλιψησ. 

 ύςτημα αυτομϊτου ελϋγχου με PLC τησ λειτουργύασ του αντλιοςταςύου 

 ύςτημα αςύρματησ μεταφορϊσ ςημϊτων (ςτϊθμη δεξαμενόσ) μεταξύ δεξαμενόσ 

Κορωνηςύασ και αντλιοςταςύου αλαώρασ για ϋλεγχο λειτουργύασ των αντλιών του 

Α.01. 
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 Νϋο ςύςτημα χλωρύωςησ του νερού, με μϋτρηςη υπολειμματικού χλωρύου 

 ύςτημα μετϊδοςησ κρύςιμων δεδομϋνων μϋςω δικτύου κινητόσ τηλεφωνύασ και GSM 

modem. 

 2 φορητού πυροςβεςτόρεσ (ϋνασ ξηρϊσ κόνεωσ 6kg και ϋνασ διοξειδύου του ϊνθρακα 5kg) 

ΠΜ 

 Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων με νϋα γαλβανιςμϋνα και περςύδεσ, προςτατευμϋνα 

από εύςοδο ερπετών, τρωκτικών κλπ.  

υγκεκριμϋνα η νϋα θύρα που θα αντικαταςτόςει την υφιςτϊμενη θα καταςκευαςτεύ 

από γαλβανιςμϋνεσ εν θερμώ διατομϋσ ςιδόρου και κϊλυψη με γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα, 

ενώ θα διαθϋτει περδιδωτό ϊνοιγμα επιφϊνειασ 0,40μ2. Σο ςτόμιο νωπού αϋρα  θα εύναι 

καταςκευαςμϋνο από γαλβ. Φϊλυβα και θα διαθϋτει ςταθερϊ πτερύγια υπό κλύςη 45º, 

κατϊλληλα για εξωτερικό τοποθϋτηςη. Σο ςτόμιο θα εξαςφαλύζει ςτεγανότητα ϋναντι 

τησ βροχόσ μϋςω τησ μορφόσ των πτερυγύων του. Επιπλϋον ςτο πύςω μϋροσ του ςτομύου 

θα υπϊρχει πλϋγμα για τη ςυγκρϊτηςη φύλλων και εντόμων.  

το υφιςτϊμενο παρϊθυρο θα τοποθετηθεύ κατϊλληλο ανοιγόμενο υαλοςτϊςιο με μονό 

τζϊμι πϊχουσ 6mm ενώ θα τοποθετηθεύ μεταλλικό αςφϊλεια από μαςύφ, γαλβανιςμϋνεσ 

εν θερμώ μεταλλικϋσ διατομϋσ διαςτϊςεων 20x20mm. 

 Ανοξεύδωτεσ ςκϊλεσ πρόςβαςησ ςτον υγρό θϊλαμο του αντλιοςταςύου προσ 

αντικατϊςταςη των υφιςτϊμενων. Οι κλύμακεσ θα εύναι καταςκευαςμϋνεσ από διατομϋσ 

AISI 304 και θα διαθϋτουν το απαιτούμενο μόκοσ. Κϊθε κλύμακα θα αποτελεύται από 2 

παρϊλληλεσ κατϊ μόκοσ λϊμεσ διαςτϊςεων 50x4mm οι οπούεσ θα απϋχουν 60cm η μύα 

από την ϊλλη και θα τοποθετηθούν ςε απόςταςη  15cm από τον τούχο. Ανϊ 20cm θα 

τοποθετηθούν κοιλοδοκού διαςτϊςεων 50x20x1.5mm οι οπούεσ θα αποτελούν τα 

ςκαλοπϊτια τησ κλύμακασ.  

Κλύμακεσ θα τοποθετηθούν και από τισ 2 πλευρϋσ του τούχου τησ δεξαμενόσ. 

 Εργαςύεσ καθαριςμού του χώρου εγκατϊςταςησ των αντλιών, επιδιόρθωςησ και 

κϊλυψησ των φθορών του οπλιςμού που ϋχει αποκαλυφθεύ. 

 Επιδιόρθωςη προβλημϊτων ςτεγανότητασ του χώρου τοποθϋτηςησ των αντλιών. 

 Καταςκευό υπερυψωμϋνου δαπϋδου τοποθϋτηςησ αντλιών από ϊοπλο ςκυρόδεμα 

(+0,10μ από υφιςτϊμενη ςτϊθμη) 

 Καθαριςμόσ και ςτεγανοπούηςη υγρού θαλϊμου αντλιοςταςύου. 

 Ανοξεύδωτεσ ςκϊλεσ πρόςβαςησ ςτουσ υγρούσ θαλϊμουσ τησ δεξαμενόσ Κορωνηςύασ 

προσ αντικατϊςταςη των υφιςτϊμενων. 
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 Οποιαδόποτε επιδιόρθωςη απαιτηθεύ από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού (π.χ. οπϋσ 

διϋλευςησ ςωληνώςεων, εγκατϊςταςη ανεμιςτόρα, κοκ) 

Σονίζεται ότι όλα τα μικρουλικά ςύνδεςησ και εξαρτήματα (κοχλίεσ, περικόχλια, 

ροδέλεσ, κοκ) που θα ενςωματωθούν ςτισ νέεσ ςωληνώςεισ και λοιπέσ 

εγκατάςταςεισ είτε πρόκειται για έργα ΠΜ είτε έργα ΗΜ (είτε πρόκειται για ςύνδεςη 

inox είτε ςύνδεςη χαλύβδινων υλικών) θα είναι αποκλειςτικά ανοξείδωτα AISI 316. 

4.2. Αναβάθμιςη υφιςτάμενου αντλιοςταςίου αύξηςησ πίεςησ δικτύου 

τροφοδοςίασ οικιςμού τρογγυλήσ (Α.02) 

Σο υφιςτϊμενο αντλιοςτϊςιο ανύψωςησ πύεςησ του νερού που οδηγεύται ςτον οικιςμό 

τρογγυλό θα παραμεύνει ενεργό και θα αλλαχθεύ το ςύνολο του ΗΜ εξοπλιςμού. 

Σα νϋα ϋργα αναβϊθμιςησ του αντλιοςταςύου αύξηςησ πύεςησ τρογγυλόσ εύναι τα κϊτωθι: 

Η/Μ 

 Νϋο προςυναρμολογημϋνο πιεςτικό ςυγκρότημα που θα αποτελεύται από: 

o 3 (2+1 εφεδρ.) νϋεσ ανοξεύδωτεσ, κατακόρυφεσ αντλύεσ, παροχόσ Q=24m3/h με 

μϋγιςτο μανομετρικό 55mΤ ϋκαςτη, το οπούο θα ενιςχύει την πύεςη ςε περιόδουσ 

μεγϊλησ ζότηςησ - αιχμόσ. 

o Πιεςτικό δοχεύο μεμβρϊνησ, κατϊλληλο για πόςιμο νερό, όγκου ςύμφωνα με τισ 

απαιτόςεισ του καταςκευαςτό. 

o Ενςωματωμϋνο πύνακα λειτουργύασ του πιεςτικού ςυγκροτόματοσ από τον 

καταςκευαςτό του με inverter για τη λειτουργύα των αντλιών. 

o υλλϋκτεσ αναρρόφηςησ - κατϊθλιψησ και αγωγού ςύνδεςησ των αντλιών, 

ανοξεύδωτοι, ποιότητασ AISI 304.  

 Νϋοι αγωγού εντόσ του χώρου του αντλιοςταςύου, ανοξεύδωτοι, ποιότητασ AISI 304. Οι 

ενώςεισ θα γύνονται με λαιμούσ και «τρελϋσ» φλϊντζεσ. Όπου απαιτεύται ςυγκόλληςη 

ανοξεύδωτων αγωγών και ειδικών τεμαχύων αυτϋσ θα γύνονται απαραιτήτωσ με TIG-

αργκόν και όχι με ηλεκτρόδιο. 

 Νϋεσ φλαντζωτϋσ δικλεύδεσ ελαςτικόσ ϋμφραξησ ςτισ θϋςεισ που παρουςιϊζονται ςτο 

αντύςτοιχο ςχϋδιο. 

 Διατϊξη δικλεύδασ ελαςτικόσ ϋμφραξησ – αερεξαγωγού. 

 Νϋα ηλεκτρολογικό εγκαταςτϊςη του οικύςκου που θα περιλαμβϊνει: 

o Νϋο ηλεκτρικό πύνακα ιςχύοσ  
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o Νϋο τρύγωνο γεύωςησ 

o Νϋα φωτιςτικϊ ςώματα τεχνολογύασ LED 

o Νϋεσ καλωδιώςεισ ιςχυρών – αςθενών εντόσ πλαςτικών ςωλόνων / ςχαρών 

 Σοποθϋτηςη μηχανικού εξαεριςμού του χώρου του αντλιοςταςύου παροχόσ 500κμ/ώρα. 

Ο ανεμιςτόρασ θα ςυνδϋεται με χρονοδιακόπτη ο οπούοσ θα ρυθμύζει τη λειτουργύα του. 

Επύςησ θα μπορεύ να μπει ςε λειτουργύα και χειροκύνητα. 

 ύςτημα αυτομϊτου ελϋγχου με PLC επιτόρηςησ τησ λειτουργύασ του αντλιοςταςύου 

 ύςτημα μετϊδοςησ κρύςιμων δεδομϋνων μϋςω δικτύου κινητόσ τηλεφωνύασ και GSM 

modem. 

 2 φορητού πυροςβεςτόρεσ (ϋνασ ξηρϊσ κόνεωσ 6kg και ϋνασ διοξειδύου του ϊνθρακα 5kg) 

ΠΜ 

 Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων με νϋα γαλβανιςμϋνα και περςύδεσ, προςτατευμϋνα 

από εύςοδο ερπετών, τρωκτικών κλπ.  

υγκεκριμϋνα η νϋα θύρα θα καταςκευαςτεύ από γαλβανιςμϋνεσ εν θερμώ διατομϋσ 

ςιδόρου και κϊλυψη με γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα, ενώ θα διαθϋτει περδιδωτό ϊνοιγμα 

επιφϊνειασ 0,40μ2. Η νϋα θύρα θα εύναι ικανών διαςτϊςεων για την εύκολη ςυντόρηςη 

του νϋου πιεςτικού ςυγκροτόματοσ. ε οποιοδόποτε πιθανό ϊνοιγμα ό παρϊθυρο 

υφύςταται ό δημιουργηθεύ θα τοποθετηθεύ ανοιγόμενο υαλοςτϊςιο με τζϊμι πϊχουσ 

5mm ενώ θα φϋρει και μεταλλικό αςφϊλεια από μαςύφ, γαλβανιςμϋνεσ εν θερμώ 

μεταλλικϋσ διατομϋσ διαςτϊςεων 20x20mm.  

 Εργαςύεσ καθαριςμού του χώρου εγκατϊςταςησ των αντλιών 

 Οι εργαςύεσ καθαύρεςησ και αποκατϊςταςησ τησ τοιχοποιύασ προκειμϋνου να 

εγκαταςταθεύ το νϋο πιεςτικό ςυγκρότημα.  

 Καταςκευό υπερυψωμϋνου δαπϋδου τοποθϋτηςησ αντλιών από ϊοπλο ςκυρόδεμα 

(+0,10μ από υφιςτϊμενη ςτϊθμη) 

 Οποιαδόποτε επιδιόρθωςη απαιτηθεύ από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού (π.χ. οπϋσ 

διϋλευςησ ςωληνώςεων, εγκατϊςταςη ανεμιςτόρα, κοκ) 

Σονίζεται ότι όλα τα μικρουλικά ςύνδεςησ και εξαρτήματα (κοχλίεσ, περικόχλια, 

ροδέλεσ, κοκ) που θα ενςωματωθούν ςτισ νέεσ ςωληνώςεισ και λοιπέσ 

εγκατάςταςεισ είτε πρόκειται για έργα ΠΜ είτε έργα ΗΜ (είτε πρόκειται για ςύνδεςη 

inox είτε ςύνδεςη χαλύβδινων υλικών) θα είναι αποκλειςτικά ανοξείδωτα AISI 316. 
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4.3. Αναβάθμιςη υφιςτάμενου αντλιοςταςίου Παντάναςςασ (Α.03) 

Σο υφιςτϊμενο αντλιοςτϊςιο του οικιςμού Παντϊναςςασ τροφοδοτεύται από τισ πηγϋσ Αγύου 

Γεωργύου και τροφοδοτεύ με νερό τη δεξαμενό του οικιςμού. Σο αντλιοςτϊςιο βρύςκεται ςε 

μϋςο υψόμετρο +37,50μ περύπου. 

Σα νϋα ϋργα αναβϊθμιςησ του αντλιοςταςύου τροφοδοςύασ τησ δεξαμενόσ ύδατοσ του 

οικιςμού Παντϊναςςασ εύναι τα κϊτωθι: 

Η/Μ 

 2 (1+1 εφεδρ.)  νϋεσ ανοξεύδωτεσ, κατακόρυφεσ αντλύεσ, παροχόσ Q=24m3/h με 

μανομετρικό 170mΤ, προκειμϋνου να εύναι εφικτό η τροφοδοςύα τησ δεξαμενόσ 

αποθόκευςησ ύδατοσ του οικιςμού. 

 Νϋοι ανοξεύδωτοι αγωγού μεταφορϊσ ύδατοσ εντόσ του αντλιοςταςύου, ποιότητασ AISI 

304. Οι ενώςεισ θα γύνονται με λαιμούσ και «τρελϋσ» φλϊντζεσ. Όπου απαιτεύται 

ςυγκόλληςη ανοξεύδωτων αγωγών και ειδικών τεμαχύων αυτϋσ θα γύνονται 

απαραιτήτωσ με TIG-αργκόν και όχι με ηλεκτρόδιο. 

 Νϋεσ φλαντζωτϋσ δικλεύδεσ ελαςτικόσ ϋμφραξησ ςτισ θϋςεισ που παρουςιϊζονται ςτο 

αντύςτοιχο ςχϋδιο. 

 Νϋεσ δικλεύδεσ αντεπιςτροφόσ ςτον αγωγό κϊθε αντλύασ. 

 Βαλβύδα διαφραγματικού τύπου για προςταςύα από υδραυλικό πλόγμα. 

 Διατϊξη δικλεύδασ ελαςτικόσ ϋμφραξησ - αερεξαγωγού 

 Σοποθϋτηςη μανόμετρου με ςφαιρικό δικλεύδα απομόνωςησ ςτον αγωγό κατϊθλιψησ 

των αντλιών 

 Νϋα ηλεκτρολογικό εγκαταςτϊςη που θα περιλαμβϊνει: 

o Νϋο ηλεκτρικό πύνακα ιςχύοσ  

o Νϋο τρύγωνο γεύωςησ 

o Νϋα φωτιςτικϊ ςώματα τεχνολογύασ LED 

o Ομαλό εκκινητό (ϋλεγχοσ εκκύνηςησ – ςταματόματοσ) για κϊθε αντλύα  

o Νϋεσ καλωδιώςεισ ιςχυρών – αςθενών εντόσ πλαςτικών ςωλόνων / ςχαρών 

 Σοποθϋτηςη μηχανικού εξαεριςμού του χώρου του αντλιοςταςύου παροχόσ 

1000κμ/ώρα. Ο ανεμιςτόρασ θα ςυνδϋεται με χρονοδιακόπτη ο οπούοσ θα ρυθμύζει τη 

λειτουργύα του. Επύςησ θα μπορεύ να μπει ςε λειτουργύα και χειροκύνητα. 

 Νϋα διατϊξη αναλογικόσ μϋτρηςησ ςτϊθμησ του υγρού θαλϊμου του αντλιοςταςύου,  
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πιεζοηλεκτρικού  τύπου 4-20mA. Επύςησ για λόγουσ αςφαλεύασ θα τοποθετηθούν και 2 

μηχανικϊ φλοτϋρ για την προςταςύα των αντλιών από ξηρϊ λειτουργύα και για την 

υπερχεύλιςη τησ δεξαμενόσ. 

 Εντόσ του χώρου του αντλιοςταςύου θα τοποθετηθούν τοπικϊ όργανα/οθόνεσ ϋνδειξησ 

τησ ςτϊθμησ του υγρού θαλϊμου δεξαμενόσ αναρρόφηςησ και τησ δεξαμενόσ 

κατϊθλιψησ. 

 Νϋα διϊταξη αναλογικόσ μϋτρηςησ ςτϊθμησ πιεζοηλεκτρικού  τύπου 4-20mA τησ 

δεξαμενόσ του οικιςμού, με προςθόκη και φλοτϋρ για το ϋλεγχο λειτουργύασ των 

αντλιών, καθώσ και του αντύςτοιχου ςυςτόματοσ για την επικοινωνύα με το Α.03. 

 ύςτημα αυτομϊτου ελϋγχου με PLC τησ λειτουργύασ του αντλιοςταςύου 

 ύςτημα αςύρματησ μεταφορϊσ ςημϊτων μεταξύ δεξαμενόσ Παντϊναςςασ και 

αντλιοςταςύου Παντϊναςςασ για ϋλεγχο λειτουργύασ αντλιών. 

 Νϋο ςύςτημα χλωρύωςησ του νερού, με μϋτρηςη υπολειμματικού χλωρύου 

 ύςτημα μετϊδοςησ κρύςιμων δεδομϋνων μϋςω δικτύου κινητόσ τηλεφωνύασ και GSM 

modem. 

 2 φορητού πυροςβεςτόρεσ (ϋνασ ξηρϊσ κόνεωσ 6kg και ϋνασ διοξειδύου του ϊνθρακα 5kg) 

ΠΜ 

 Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων με νϋα γαλβανιςμϋνα και περςύδεσ, προςτατευμϋνα 

από εύςοδο ερπετών, τρωκτικών κλπ. υγκεκριμϋνα η νϋα θύρα θα καταςκευαςτεύ από 

γαλβανιςμϋνεσ διατομϋσ ςιδόρου και κϊλυψη με γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα, ενώ θα 

διαθϋτει περδιδωτό ϊνοιγμα επιφϊνειασ 0,60μ2. ε οποιοδόποτε ϊνοιγμα υφύςταται θα 

τοποθετηθεύ μεταλλικό αςφϊλεια από μαςύφ, γαλβανιςμϋνεσ εν θερμώ μεταλλικϋσ 

διατομϋσ διαςτϊςεων 20x20mm. ε όλα τα ανούγματα θα τοποθετηθούν ανοιγόμενα 

υαλοςτϊςια με τζϊμι πϊχουσ  6mm. 

 Ανοξεύδωτεσ ςκϊλεσ πρόςβαςησ ςτον υγρό θϊλαμο του αντλιοςταςύου προσ 

αντικατϊςταςη των υφιςτϊμενων. Οι κλύμακεσ θα εύναι καταςκευαςμϋνεσ από διατομϋσ 

AISI 304 και θα διαθϋτουν το απαιτούμενο μόκοσ. Κϊθε κλύμακα θα αποτελεύται από 2 

παρϊλληλεσ κατϊ μόκοσ λϊμεσ διαςτϊςεων 50x4mm οι οπούεσ θα απϋχουν 60cm η μύα 

από την ϊλλη και θα τοποθετηθούν ςε απόςταςη  15cm από τον τούχο. Ανϊ 20cm θα 

τοποθετηθούν κοιλοδοκού διαςτϊςεων 50x20x1.2mm οι οπούεσ θα αποτελούν τα 

ςκαλοπϊτια τησ κλύμακασ.  

 Εργαςύεσ καθαριςμού του χώρου εγκατϊςταςησ των αντλιών, επιδιόρθωςησ και 

κϊλυψησ των φθορών του οπλιςμού που ϋχει αποκαλυφθεύ. 
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 Επιδιόρθωςη προβλημϊτων ςτεγανότητασ του χώρου τοποθϋτηςησ των αντλιών. 

 Καταςκευό υπερυψωμϋνου δαπϋδου τοποθϋτηςησ αντλιών από ϊοπλο ςκυρόδεμα 

(+0,10μ από υφιςτϊμενη ςτϊθμη) 

 Καθαριςμόσ και ςτεγανοπούηςη υγρού θαλϊμου αντλιοςταςύου. 

 Οποιαδόποτε επιδιόρθωςη απαιτηθεύ από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού (π.χ. οπϋσ 

διϋλευςησ ςωληνώςεων, εγκατϊςταςη ανεμιςτόρα, κοκ) 

Σονίζεται ότι όλα τα μικρουλικά ςύνδεςησ και εξαρτήματα (κοχλίεσ, περικόχλια, 

ροδέλεσ, κοκ) που θα ενςωματωθούν ςτισ νέεσ ςωληνώςεισ και λοιπέσ 

εγκατάςταςεισ είτε πρόκειται για έργα ΠΜ είτε έργα ΗΜ (είτε πρόκειται για ςύνδεςη 

inox είτε ςύνδεςη χαλύβδινων υλικών) θα είναι αποκλειςτικά ανοξείδωτα AISI 316. 

4.4. Νέο αντλιοςτάςιο αύξηςησ πίεςησ δικτύου τροφοδοςίασ χαμηλήσ 

δεξαμενήσ οικιςμού Αμπέλια Αμμοτόπου (Α.04) 

Θα εγκαταςταθεύ ϋνα νϋο πιεςτικό ςυγκρότημα αύξηςησ τησ πύεςησ. κοπόσ του πιεςτικού 

ςυγκροτόματοσ εύναι η αύξηςη τησ διατιθϋμενησ πύεςησ ϋτςι ώςτε ςε περιόδουσ μεγϊλησ 

ζότηςησ να εύναι εφικτό η τροφοδοςύα τησ χαμηλόσ δεξαμενόσ – αντλιοςταςύου του οικιςμού 

Αμπϋλια – Αμμότοποσ (Α.05). Όλοσ ο απαραύτητοσ εξοπλιςμόσ θα εγκαταςταθεύ εντόσ 

μεταλλικού κοντϋινερ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. 

Σα ϋργα καταςκευόσ του αντλιοςταςύου αύξηςησ πύεςησ Αμπελύων ‐ Αμμοτόπου εύναι τα 

κϊτωθι: 

Για τα ϋργα Η/Μ: 

 Πιεςτικό ςυγκρότημα που θα αποτελεύται από: 

o 2 (1+1 εφεδρ.) ανοξεύδωτεσ, κατακόρυφεσ αντλύεσ, παροχόσ Q=20m3/h με μϋγιςτο 

μανομετρικό 55mΤ ϋκαςτη, το οπούο θα ενιςχύει την πύεςη ςε περιόδουσ μεγϊλησ 

ζότηςησ - αιχμόσ. 

o Πιεςτικό δοχεύο μεμβρϊνησ, κατϊλληλο για πόςιμο νερό, όγκου ςύμφωνα με τισ 

απαιτόςεισ του καταςκευαςτό. 

o Ενςωματωμϋνο πύνακα λειτουργύασ του πιεςτικού ςυγκροτόματοσ από τον 

καταςκευαςτό του με inverter για τη λειτουργύα των αντλιών. 

o υλλϋκτεσ αναρρόφηςησ - κατϊθλιψησ και αγωγού ςύνδεςησ των αντλιών, 

ανοξεύδωτοι, ποιότητασ AISI 304.  

 Aγωγού εντόσ του χώρου του αντλιοςταςύου, ανοξεύδωτοι, ποιότητασ AISI 304. Οι 

ενώςεισ θα γύνονται με λαιμούσ και «τρελϋσ» φλϊντζεσ. Όπου απαιτεύται ςυγκόλληςη 
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ανοξεύδωτων αγωγών και ειδικών τεμαχύων αυτϋσ θα γύνονται απαραιτότωσ με TIG-

αργκόν και όχι με ηλεκτρόδιο. 

 Υλαντζωτϋσ δικλεύδεσ ελαςτικόσ ϋμφραξησ ςτισ θϋςεισ που παρουςιϊζονται ςτο 

αντύςτοιχο ςχϋδιο. 

 Διατϊξη δικλεύδασ ελαςτικόσ ϋμφραξησ – αερεξαγωγού. 

 Ηλεκτρολογικό εγκαταςτϊςη του οικύςκου που θα περιλαμβϊνει: 

 Ηλεκτρικό πύνακα ιςχύοσ  

 Σριγώνο γεύωςησ 

 Υωτιςτικϊ ςώματα τεχνολογύασ LED 

 Νϋεσ καλωδιώςεισ ιςχυρών – αςθενών εντόσ πλαςτικών ςωλόνων / ςχαρών 

 Σοποθϋτηςη μηχανικού εξαεριςμού του χώρου του αντλιοςταςύου παροχόσ 500κμ/ώρα. 

Ο ανεμιςτόρασ θα ςυνδϋεται με χρονοδιακόπτη ο οπούοσ θα ρυθμύζει τη λειτουργύα του. 

Επύςησ θα μπορεύ να μπει ςε λειτουργύα και χειροκύνητα. 

 ύςτημα αυτομϊτου ελϋγχου με PLC επιτόρηςησ τησ λειτουργύασ του αντλιοςταςύου 

 ύςτημα μετϊδοςησ κρύςιμων δεδομϋνων μϋςω δικτύου κινητόσ τηλεφωνύασ και GSM 

modem. 

 2 φορητού πυροςβεςτόρεσ (ϋνασ ξηρϊσ κόνεωσ 6kg και ϋνασ διοξειδύου του ϊνθρακα 5kg) 

ΠΜ 

 Προμόθεια και εγκατϊςταςη ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ του καταςκευαςτό του 

απαιτούμενου μεταλλικού container. 

 Εργαςύεσ διαμόρφωςησ του χώρου εγκατϊςταςησ του container, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

και τησ απαιτούμενησ βϊςησ τοποθϋτηςησ του οικύςκου. 

 Σονίζεται ότι όλα τα μικρουλικά ςύνδεςησ και εξαρτήματα (κοχλίεσ, περικόχλια, 

ροδέλεσ, κοκ) που θα ενςωματωθούν ςτισ νέεσ ςωληνώςεισ και λοιπέσ 

εγκατάςταςεισ είτε πρόκειται για έργα ΠΜ είτε έργα ΗΜ (είτε πρόκειται για ςύνδεςη 

inox είτε ςύνδεςη χαλύβδινων υλικών) θα είναι αποκλειςτικά ανοξείδωτα AISI 316. 

4.5. Αντλιοςτάςιο χαμηλήσ δεξαμενήσ οικιςμού Αμπελίων – Αμμότοπου 

(Α.05) 

Μϋςω του ςυγκεκριμϋνου αντλιοςταςύου θα τροφοδοτεύται η ψηλό δεξαμενό που θα 

τροφοδοτεύ με βαρύτητα τον οικιςμό. Σο δομικό μϋροσ τησ δεξαμενόσ και του χώρου 
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εγκατϊςταςησ των αντλιών και του λοιπού εξοπλιςμού εύναι όδη καταςκευαςμϋνα από 

προηγούμενη εργολαβύα. 

την παρουςα περιλαμβϊνονται τα ΗΜ ϋργα που απαιτούνται προκειμϋνου το αντλιοςτϊςιο 

να λειτουργόςει και να τροφοδοτόςει με νερό την ψηλό δεξαμενό. Από το αντλιοςτϊςιο θα 

εκκινεύ νϋοσ καταθλιπτικόσ αγωγόσ ο οπούοσ θα καταλόγει 

ςτην ψηλό δεξαμενό που βριςκεται ςε υψόμετρο περύπου +142,35μ. Σο μόκοσ του 

καταθλιπτικού εύναι ύςο με 870m περύπου. Ο νϋοσ αγωγόσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοσ από 

HDPE, 3ησ γενιϊσ, Υ125 και κλϊςησ πύεςησ PN16. 

Σα νϋα ϋργα του αντλιοςταςύου τησ χαμηλόσ δεξαμενόσ του οικιςμού Αμπελύων ‐ 

Αμμότοπου εύναι τα κϊτωθι: 

ΗΜ 

 2 (1+1 εφεδρ.)  νϋεσ ανοξεύδωτεσ, κατακόρυφεσ αντλύεσ, παροχόσ Q=25m3/h με 

μανομετρικό 122mΤ, προκειμϋνου να εύναι εφικτό η τροφοδοςύα τησ ψηλόσ δεξαμενόσ 

υδροδότηςησ του οικιςμού, ςύμφωνα με τουσ υπολογιςμούσ τησ υδραυλικόσ μελϋτησ. 

 Νϋοι ανοξεύδωτοι αγωγού μεταφορϊσ ύδατοσ εντόσ του αντλιοςταςύου, ποιότητασ AISI 

304. Οι ενώςεισ θα γύνονται με λαιμούσ και «τρελϋσ» φλϊντζεσ. Όπου απαιτεύται 

ςυγκόλληςη ανοξεύδωτων αγωγών και ειδικών τεμαχύων αυτϋσ θα γύνονται 

απαραιτήτωσ με TIG-αργκόν και όχι με ηλεκτρόδιο. 

 Νϋεσ φλαντζωτϋσ δικλεύδεσ ελαςτικόσ ϋμφραξησ ςτισ θϋςεισ που παρουςιϊζονται ςτο 

αντύςτοιχο ςχϋδιο. 

 Νϋεσ δικλεύδεσ αντεπιςτροφόσ ςτον αγωγό κϊθε αντλύασ. 

 Βαλβύδα διαφραγματικού τύπου για προςταςύα από υδραυλικό πλόγμα. 

 Διατϊξη δικλεύδασ ελαςτικόσ ϋμφραξησ - αερεξαγωγού 

 Σοποθϋτηςη μανόμετρου με ςφαιρικό δικλεύδα απομόνωςησ ςτον αγωγό κατϊθλιψησ 

των αντλιών 

 Ηλεκτρολογικό εγκαταςτϊςη που θα περιλαμβϊνει: 

o Ηλεκτρικό πύνακα ιςχύοσ  

o Σριγώνο γεύωςησ 

o Υωτιςτικϊ ςώματα τεχνολογύασ LED 

o Ομαλό εκκινητό (ϋλεγχοσ εκκύνηςησ – ςταματόματοσ) για κϊθε αντλύα  

o Καλωδιώςεισ ιςχυρών – αςθενών εντόσ πλαςτικών ςωλόνων  
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 Σοποθϋτηςη μηχανικού εξαεριςμού του χώρου του αντλιοςταςύου παροχόσ 

1000κμ/ώρα. Ο ανεμιςτόρασ θα ςυνδϋεται με χρονοδιακόπτη ο οπούοσ θα ρυθμύζει τη 

λειτουργύα του. Επύςησ θα μπορεύ να μπει ςε λειτουργύα και χειροκύνητα. 

 Νϋα διατϊξη αναλογικόσ μϋτρηςησ ςτϊθμησ του υγρού θαλϊμου του αντλιοςταςύου,  

πιεζοηλεκτρικού  τύπου 4-20mA. Επύςησ για λόγουσ αςφαλεύασ θα τοποθετηθούν και 2 

μηχανικϊ φλοτϋρ για την προςταςύα των αντλιών από ξηρϊ λειτουργύα και για την 

υπερχεύλιςη τησ δεξαμενόσ. 

 Εντόσ του χώρου του αντλιοςταςύου θα τοποθετηθούν τοπικϊ όργανα/οθόνεσ ϋνδειξησ 

τησ ςτϊθμησ του υγρού θαλϊμου δεξαμενόσ αναρρόφηςησ και τησ δεξαμενόσ 

κατϊθλιψησ. 

 Νϋα διϊταξη αναλογικόσ μϋτρηςησ ςτϊθμησ πιεζοηλεκτρικού  τύπου 4-20mA τησ 

δεξαμενόσ κατϊθλιψησ, με προςθόκη και φλοτϋρ για το ϋλεγχο λειτουργύασ των αντλιών, 

καθώσ και του αντύςτοιχου ςυςτόματοσ για την επικοινωνύα με το Α.05. 

 ύςτημα αυτομϊτου ελϋγχου με PLC τησ λειτουργύασ του αντλιοςταςύου 

 ύςτημα αςύρματησ μεταφορϊσ ςημϊτων μεταξύ ψηλόσ δεξαμενόσ και αντλιοςταςύου 

χαμηλησ δεξαμενόσ για ϋλεγχο λειτουργύασ αντλιών. 

 Νϋο ςύςτημα χλωρύωςησ του νερού, με μϋτρηςη υπολειμματικού χλωρύου 

 ύςτημα μετϊδοςησ κρύςιμων δεδομϋνων μϋςω δικτύου κινητόσ τηλεφωνύασ και GSM 

modem. 

 2 φορητού πυροςβεςτόρεσ (ϋνασ ξηρϊσ κόνεωσ 6kg και ϋνασ διοξειδύου του ϊνθρακα 5kg) 

ΠΜ 

 Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων με νϋα γαλβανιςμϋνα και περςύδεσ, προςτατευμϋνα 

από εύςοδο ερπετών, τρωκτικών κλπ. υγκεκριμϋνα η νϋα θύρα θα καταςκευαςτεύ από 

γαλβανιςμϋνεσ διατομϋσ ςιδόρου και κϊλυψη με γαλβανιςμϋνη λαμαρύνα, ενώ θα 

διαθϋτει περδιδωτό ϊνοιγμα επιφϊνειασ 0,60μ2. ε οποιοδόποτε ϊνοιγμα υφύςταται θα 

τοποθετηθεύ μεταλλικό αςφϊλεια από μαςύφ, γαλβανιςμϋνεσ εν θερμώ μεταλλικϋσ 

διατομϋσ διαςτϊςεων 20x20mm. ε όλα τα ανούγματα θα τοποθετηθούν ανοιγόμενα 

υαλοςτϊςια με τζϊμι πϊχουσ  6mm. 

 Οποιαδόποτε επιδιόρθωςη απαιτηθεύ από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού (π.χ. οπϋσ 

διϋλευςησ ςωληνώςεων, εγκατϊςταςη ανεμιςτόρα, κοκ). 

 Ανοξεύδωτεσ ςκϊλεσ πρόςβαςησ ςτον υγρό θϊλαμο του αντλιοςταςύου. Οι κλύμακεσ θα 

εύναι καταςκευαςμϋνεσ από διατομϋσ AISI 304 και θα διαθϋτουν το απαιτούμενο μόκοσ. 

Κϊθε κλύμακα θα αποτελεύται από 2 παρϊλληλεσ κατϊ μόκοσ λϊμεσ διαςτϊςεων 50x4mm 
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οι οπούεσ θα απϋχουν 60cm η μύα από την ϊλλη και θα τοποθετηθούν ςε απόςταςη  15cm 

από τον τούχο. Ανϊ 20cm θα τοποθετηθούν κοιλοδοκού διαςτϊςεων 50x20x1.5mm οι 

οπούεσ θα αποτελούν τα ςκαλοπϊτια τησ κλύμακασ.  

Κλύμακεσ θα τοποθετηθούν και από τισ 2 πλευρϋσ του τούχου τησ δεξαμενόσ. 

Σονίζεται ότι όλα τα μικρουλικά ςύνδεςησ και εξαρτήματα (κοχλίεσ, περικόχλια, 

ροδέλεσ, κοκ) που θα ενςωματωθούν ςτισ νέεσ ςωληνώςεισ και λοιπέσ 

εγκατάςταςεισ είτε πρόκειται για έργα ΠΜ είτε έργα ΗΜ (είτε πρόκειται για ςύνδεςη 

inox είτε ςύνδεςη χαλύβδινων υλικών) θα είναι αποκλειςτικά ανοξείδωτα AISI 316. 

5. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΚΣΤΩΝ 

Επιμϋρουσ καταςκευαςτικϋσ απαιτόςεισ και ςχϋδια παρουςιϊζονται ςτην Τδραυλικό 

Οριςτικό μελϋτη των δικτύων καθώσ και ςτην Οριςτικό ΗΜ μελϋτη των 5 αντλιοςταςύων. 

 

 

………………………………………… 
(Σόποσ – Ημερομηνία) 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ' αριθμ' πρωτ.  110/2019   απόφαςη του Δ. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Α  
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