ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΡΓΟ:

«ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ Σ.Κ.

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ»

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
3.ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΥΟΜΔΝΟ
ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2019

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1.

ΔΙΑΓΧΓΗ ......................................................................................... 4

1.1.

2.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ .................................................................. 4

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ .............................................................. 5

2.1.

ΓΔΝΙΚΑ ................................................................................................... 5

2.2.

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ .................................................................. 6

2.3.

ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΟΙΚΙΜΧΝ ............................................ 6

2.4.

ΠΑΡΟΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ....................................................................... 7

2.5.

ΠΔΡΙΟΓΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ............................................. 10

3.

ΔΡΓΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ..............................................................11

3.1.

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ .......................................................................... 11

3.1.1.

Δζωηεπικό δίκηςο οικιζμού Αγ. Γημηηπίος .................................................. 11

3.1.2.

Έπγα πποζαγωγήρ οικιζμού Αγ. Γημηηπίος ................................................. 11

3.1.3.

Δζωηεπικό δίκηςο οικιζμού Γιονύζος .......................................................... 12

3.1.4.

Έπγα πποζαγωγήρ οικιζμού Γιονύζος......................................................... 12

3.2.

ΣΔΥΝΙΚΑ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ

ΓΙΚΣΤΟΤ

ΚΑΙ

ΑΓΧΓΧΝ

ΠΡΟΑΓΧΓΗ ..................................................................................................... 15
3.2.1.

Χάπαξη αγωγών δικηύος ............................................................................ 15

3.2.2.

Βάθορ ηοποθέηηζηρ αγωγών ...................................................................... 15

3.2.3.

Δπιλογή ςλικού αγωγών ............................................................................. 16

3.2.4.

Ξιάηνο ζθάκκαηνο ................................................................................. 18

3.2.5.

Δγθηβσηηζκφο αγσγψλ ........................................................................... 18

3.2.6.

Δπαλεπίρσζε ζθάκκαηνο ....................................................................... 18

3.2.7.

Δξγαζίεο αληηζηήξημεο ........................................................................... 19

3.2.8.

Φξεάηηα αγσγψλ βαξχηεηαο ................................................................. 19

3.2.9.

Δμνπιηζκφο αγσγψλ ππφ πίεζε ............................................................. 20

3.3.

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ............................................................ 21

3.3.1.

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά αληιηνζηαζίσλ ............................................... 21

3.3.2.

Αξηζκφο θαη κέγεζνο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ .............................. 22

3.3.3.

Ζιεθηξνθηλεηήξεο αληιηψλ ................................................................... 22

3.3.4.

Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο..................................................................... 23

3.3.5.

Ζιεθηξηθνί πίλαθεο ................................................................................ 24

3.3.6.

Θαιψδηα ................................................................................................. 24

3.4.

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΑ ................................................................................. 25
2

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ
Πίνακας 2.1 Διοικηηική σποδιαίρεζη ηοσ Δήμοσ Ορτομενού .................................................. 5
Πίνακας 2.2. Πληθσζμός ηων σπό μελέηη οικιζμών ζύμθωνα για ηο έηος 2001,ο
ζημερινός πληθσζμός καθώς και οι πληθσζμοί 20εηίας και 40εηίας ..................................... 6
Πίνακας 2.3. Παροτή ζτεδιαζμού οικιζμού Αγ. Δημηηρίοσ (20εηία) ..................................... 8
Πίνακας 2.4. Παροτή ζτεδιαζμού οικιζμού Αγ. Δημηηρίοσ (40εηία) ..................................... 8
Πίνακας 2.5. Παροτή ζτεδιαζμού οικιζμού Διονύζοσ (20εηία) .............................................. 9
Πίνακας 2.6. Παροτή ζτεδιαζμού οικιζμού Διονύζοσ (40εηία) .............................................. 9
Πίνακας 3.1. Τετνικά ταρακηηριζηικά ηων αγωγών προζαγωγής και ηων επιμέροσς
ημημάηων ασηών – Έργα προζαγωγής Αγ. Δημηηρίοσ ......................................................... 12
Πίνακας 3.2. Τετνικά ταρακηηριζηικά ηων αγωγών προζαγωγής και ηων επιμέροσς
ημημάηων ασηών – Έργα προζαγωγής Διονύζοσ .................................................................. 13
Πίνακας 5.1. Λειηοσργικά ταρακηηριζηικά προηεινόμενων ανηλιοζηαζίων .......................... 22
Πίνακας 5.2. Ιζτύς ηλεκηροκινηηήρων ανηλιών .................................................................... 23

3

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή

1. ΔΙΑΓΧΓΗ

1.1.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, είλαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ ησλ νηθηζκψλ Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Γηνλύζνπ θαη ησλ έξγσλ κεηαθνξάο ζην
αληιηνζηάζην Οξρνκελνύ.
Ρν επηκεηξνχκελν ηκήκα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ελ ιφγσ έξγσλ απνρέηεπζεο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία

Οηθηζκόο Αγ. Γεκεηξίνπ


Δζσηεξηθφ δίθηπν αγσγψλ απνρέηεπζεο (βαξχηεηαο).



Αγσγφ πξνζαγσγήο (ππφ πίεζε / βαξχηεηαο)



Ρξία (3) αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ

Οηθηζκόο Αγ. Γεκεηξίνπ


Δζσηεξηθφ δίθηπν αγσγψλ απνρέηεπζεο (βαξχηεηαο).



Αγσγφ πξνζαγσγήο (ππφ πίεζε / βαξχηεηαο)



Γχν (2) αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ
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2. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
2.1.

ΓΔΝΙΚΑ

Ν Γήκνο Οξρνκελνύ είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πνπ ζπζηάζεθε απφ
ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ Αθξαηθλίαο θαη Νξρνκελνχ.
Ζ έθηαζε ηνπ Γήκνπ είλαη 436.41 η.ρικ , ελψ έδξα ηνπ δήκνπ νξίζηεθε ν Νξρνκελφο.
Ζ δηνηθεηηθή ππνδηαίξεζε ηνπ Γήκνπ Νξρνκελνχ δείρλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα,

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ
Κνηλόηεηα Οξρνκελνύ
Κνηλόηεηα Αγ. Γεκεηξίνπ (Περιλαμβάνεηαι ο Αγ. Δημήηριος και η
Μασρόγεια)
Κνηλόηεηα Αγ. ππξίδωλνο (Περιλαμβάνεηαι ο Αγ. Σπσρίδωνας και ο Αγ.
Ανδρέας)
Κνηλόηεηα Γηνλύζνπ
Κνηλόηεηα Καξπάο
Κνηλόηεηα Λνπηζίνπ
Κνηλόηεηα Παύινπ
Κνηλόηεηα Πύξγνπ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑ
Κνηλόηεηα Αθξαηθλίνπ
Κνηλόηεηα Κάζηξνπ (Περιλαμβάνεηαι ηο Κάζηρο και ηο Σηροβίκιο)
Κνηλόηεηα Κνθθίλνπ (Περιλαμβάνεηαι ηο Κόκκινο, ο Αγ. Ιωάννης, η Μονή
Πελαγίας και ηα Σκροπονέρια
Πίνακας 2.1 Διοικηηική σποδιαίρεζη ηοσ Δήμοσ Ορτομενού

Ρα πξνηεηλφκελα έξγα αθνξνχλ ηα εζσηεξηθά δίθηπα απνρέηεπζεο ζηνπο νηθηζκνχο
Γηφλπζν, Αγ. Γεκήηξην θαη ζηα έξγα πξνζαγσγήο ζην πθηζηάκελν αληιηνζηάζην
Νξρνκελνχ.
Ν Άγηνο Γεκήηξηνο Βνηωηίαο είλαη έλαο πεδηλφο νηθηζκφο ηνπ δήκνπ Νξρνκελνχ ζην
λνκφ Βνησηίαο. Βξίζθεηαη ζρεδφλ ζηελ θαξδηά ηεο Θσπαΐδαο, λφηηα ηνπ Νξρνκελνχ. Αλ θαη
κηθξφ ρσξηφ ν Αγ. Γεκήηξηνο έρεη κεγάιε αλάπηπμε ζηε γεσξγία.
Ν Γηόλπζνο είλαη πεδηλφ ρσξηφ ηνπ δήκνπ Νξρνκελνχ ζην λνκφ Βνησηίαο. Βξίζθεηαη ζηα
βφξεηα ηεο πεδηάδαο ηεο Θσπαΐδαο θαη ηεο πφιεο ηνπ Νξρνκελνχ.
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2.2.

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

Νη νηθηζκνί Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Γηνλχζνπ, δελ δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη
απνρεηεχνληαη κέζσ ζηεγαλψλ ή απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ, πνπ ιφγσ ηεο ζχζηαζεο ηνπ
εδάθνπο, αδεηάδνπλ κε γξήγνξν ξπζκφ κε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηνρή.
Πηφρνο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ είλαη λα εθαξκνζηεί ην βέιηηζην ζελάξην νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο ησλ αθαζάξησλ ησλ άλσ νηθηζκψλ.
Ζ αλεμέιεγθηε δηάζεζε κε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ξππαίλεη ηα επηθαλεηαθά χδαηα θαη
ηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα, ελψ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζηαηηθά ηνμηθφηεηαο θαη
κφιπλζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο παλίδαο, φπσο θαη ππνβάζκηζεο ηεο ρισξίδαο ηεο
πεξηνρήο.

2.3.

ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΟΙΚΙΜΧΝ

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν πιεζπζκφο ησλ ππφ κειέηε νηθηζκψλ ζχκθσλα
γηα ην έηνο 2001,ν ζεκεξηλφο πιεζπζκφο θαζψο θαη νη πιεζπζκνί 20εηίαο θαη 40εηίαο,

Οηθηζκόο

Πιεζπζκόο
Απνγξαθήο
2001

εκεξηλόο
πιεζπζκόο

Πιεζπζκόο
20εηίαο

Πιεζπζκόο
40εηίαο

Αγ. Γεκεηξίνπ

1100

1296

1745

2351

Γηνλύζνπ

771

908

1223

1647

Πίνακας 2.2. Πληθσζμός ηων σπό μελέηη οικιζμών ζύμθωνα για ηο έηος 2001,ο ζημερινός
πληθσζμός καθώς και οι πληθσζμοί 20εηίας και 40εηίας

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζεκεξηλνχ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ πιεζπζκνχο 20εηίαο θαη
40εηίαο έγηλε ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ ηχπνπ αλαηνθηζκνχ:
Πn = Πο * (1+t)

n

φπνπ:
Ξn : ν πιεζπζκφο κεηά απφ n έηε
Ξ0 : ν πιεζπζκφο ην έηνο αθεηεξίαο
t : ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ
Ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο γίλεηαη γηα ρξνληθφ νξίδνληα 40-εηίαο γηα ηα
έξγα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ
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αληιηνζηαζίσλ

θαη

γηα

ρξνληθφ

νξίδνληα

20-εηίαο

γηα

ηνλ

Ζ/Κ

εμνπιηζκφ

ησλ

αληιηνζηαζίσλ.
Γεδνκέλνπ φηη ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ παξνπζηάδεη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο
θαζ φηη αθνξά απνθιεηζηηθά κφληκνπο θαηνίθνπο, ν πιεζπζκφο παξνπζηάδεη εληαία ηηκή
θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη γηα ζέξνο θαη ρεηκψλα.

2.4.

ΠΑΡΟΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Πηνλ

αθφινπζνπο πίλαθεο παξαηίζεληαη νη παξνρέο ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ (20εηίαο θαη

40εηίαο).
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Πιεζπζκόο
ζρεδηαζκνύ

1745

Μέζε
εκεξήζηα
παξνρή
αθαζάξηωλ,
QA
3
m /day

279,20

Mέγηζηε εκεξήζηα
παξνρή αθαζάξηωλ, QΖ
m3/day

m3/h

418,80

17,45

πληειεζηήο
αηρκήο, ι2

2,64

Μέγηζηε ζηηγκηαία παξνρή
αθαζάξηωλ (παξνρή
αηρκήο), Qp

Πξόζζεηεο
εηζξνέο

Παξνρή
ζρεδηαζκνύ,
QΠΣ

m3/h

l/sec

l/sec

l/sec

45,99

12,77

1,28

14,05

Πξόζζεηεο
εηζξνέο

Παξνρή
ζρεδηαζκνύ,
QΠΣ

Πίνακας 2.3. Παροτή ζτεδιαζμού οικιζμού Αγ. Δημηηρίοσ (20εηία)

Πιεζπζκόο
ζρεδηαζκνύ

2351

Μέζε
εκεξήζηα
παξνρή
αθαζάξηωλ,
QA
3
m /day

376,16

Mέγηζηε εκεξήζηα
παξνρή αθαζάξηωλ, QΖ
m3/day

m3/h

564,24

23,51

πληειεζηήο
αηρκήο, ι2

2,48

Μέγηζηε ζηηγκηαία παξνρή
αθαζάξηωλ (παξνρή
αηρκήο), Qp
m3/h

l/sec

l/sec

l/sec

58,26

16,18

1,62

17,80

Πίνακας 2.4. Παροτή ζτεδιαζμού οικιζμού Αγ. Δημηηρίοσ (40εηία)
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Πιεζπζκόο
ζρεδηαζκνύ

1223

Μέζε
εκεξήζηα
παξνρή
αθαζάξηωλ,
QA
m3/day

195,68

Mέγηζηε εκεξήζηα
παξνρή αθαζάξηωλ, QΖ
m3/day

m3/h

293,52

12,23

πληειεζηήο
αηρκήο, ι2

2,86

Μέγηζηε ζηηγκηαία παξνρή
αθαζάξηωλ (παξνρή
αηρκήο), Qp

Πξόζζεηεο
εηζξνέο

Παξνρή
ζρεδηαζκνύ,
QΠΣ

m3/h

l/sec

l/sec

l/sec

34,93

9,70

0,97

10,67

Πξόζζεηεο
εηζξνέο

Παξνρή
ζρεδηαζκνύ,
QΠΣ

Πίνακας 2.5. Παροτή ζτεδιαζμού οικιζμού Διονύζοσ (20εηία)

Πιεζπζκόο
ζρεδηαζκνύ

1647

Μέζε
εκεξήζηα
παξνρή
αθαζάξηωλ,
QA
m3/day

263,52

Mέγηζηε εκεξήζηα
παξνρή αθαζάξηωλ, QΖ
m3/day

m3/h

395,28

16,47

πληειεζηήο
αηρκήο, ι2

2,67

Μέγηζηε ζηηγκηαία παξνρή
αθαζάξηωλ (παξνρή
αηρκήο), Qp
m3/h

l/sec

l/sec

l/sec

43,96

12,21

1,22

13,43

Πίνακας 2.6. Παροτή ζτεδιαζμού οικιζμού Διονύζοσ (40εηία)
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ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟ

Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ

Σερληθ

2.5.

ΠΔΡΙΟΓΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ

Πχκθσλα κε ηελ δηεζλή θαη εγρψξηα εκπεηξία, ηηο Διιεληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηα
δεδνκέλα

ηεο

πεξηνρήο

ε

δηαζηαζηνιφγεζε

ησλ

επηκέξνπο

έξγσλ,

ηνπ

δηθηχνπ

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε σο εμήο:
- Γηα

ηε

δηαζηαζηνιφγεζε

ηνπ

ειεθηξνκεραλνινγηθνύ

εμνπιηζκνύ

ηωλ

αληιηνζηαζίωλ νη παξνρέο αηρκήο ηεο 20εηίαο,
- Γηα

ηε

δηαζηαζηνιφγεζε

ηνπ

δηθηύνπ

θαη

ηνπ

δνκηθνύ

κέξνπο

ηωλ

αληιηνζηαζίωλ νη παξνρέο αηρκήο ηεο 40εηίαο.
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ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟ

Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ

Σερληθ

3. ΔΡΓΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

3.1.

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Ρα ιχκαηα ησλ νηθηζκψλ Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Γηνλχζνπ, ζα κεηαθέξνληαη ζηελ ΔΔΙ
Νξρνκελνχ, κέζσ ηνπ αληιηνζηαζίνπ Νξρνκελνχ. Ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο θαη
ηεο ζέζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ Νξρνκελνχ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε αληιηνζηαζίσλ
γηα ηελ πξνζαγσγή ησλ ιπκάησλ ησλ άλσ νηθηζκψλ. Γεληθά νη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ
αθνινπζνχλ θαηά θαλφλα ηηο θιίζεηο ησλ νδψλ θαη ηα ιχκαηα θαηαιήγνπλ βαξπηηθά ζηα
έξγα πξνζαγσγήο θάζε νηθηζκνχ.
Ρα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη ηα έξγα κεηαθνξάο-πξνζαγσγήο ησλ ιπκάησλ πξνο ην
αληιηνζηάζην Νξρνκελνχ απνηεινχληαη απφ αγσγνχο (βαξχηεηαο & θαηαζιηπηηθνχο)
ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 26,5 km. θαζψο θαη πέληε (5) αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ.

3.1.1.

Δζωηεπικό δίκηςο οικιζμού Αγ. Γημηηπίος

Γηα ην εζσηεξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ νηθηζκνχ, πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή δηθηχνπ
αγσγψλ βαξχηεηαο ζπλνιηθνχ κήθνπο 7,20 km. Ρν ζχλνιν ηεο παξνρήο ησλ ιπκάησλ,
ζπγθεληξψλεηαη βαξπηηθά ζην βφξεην-αλαηνιηθφ άθξν ηνπ νηθηζκνχ, φπνπ θαη εηζέξρεηαη
εληφο ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α/ Α2.

3.1.2.
Απφ

Έπγα πποζαγωγήρ οικιζμού Αγ. Γημηηπίος
ην

αληιηνζηάζην

ζπγθεληξψλεηαη

Α/ Α2,

ζην

βφξεην-αλαηνιηθφ

άθξν

ηνπ

νηθηζκνχ,

φπνπ

ην ζχλνιν ηεο παξνρήο, ηα ιχκαηα εηζέξρνληαη ζηνλ θαηαζιηπηηθφ

αγωγό πξνζαγωγήο Ν2, ν νπνίνο θηλείηαη επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ Θήβαο-Ιεχθηξσλ κε
θαηεχζπλζε βφξεηα.
Πην πέξαο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ, ζην χςνο ηνπ νηθηζκνχ Θαξπάο, ηα ιχκαηα
εηζέξρνληαη ζην πξψην ηκήκα ηνπ αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν3, ζε αγσγφ βαξχηεηαο θαη
ζπλερίδνπλ βαξπηηθά κε θαηεχζπλζε βφξεηα.
Δλ ζπλερεία εηζέξρνληαη ζηνλ πγξφ ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α/ Κ1 (Θέζε Θαξπά),
απ΄φπνπ εηζέξρνληαη ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν3,

αξρηθά ζε

θαηαζιηπηηθφ αγσγφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ππφ πίεζε αγσγφ.
Πην πέξαο ηνπ ππφ πίεζε αγσγνχ, ηα ιχκαηα θηλνχληαη βαξπηηθά, ζην ηξίην ηκήκα ηνπ
αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν3 θαη νδεγνχληαη εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α/ Κ2.
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ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή

Απφ ην αληιηνζηάζην Α/ Κ2 ηα ιχκαηα νδεγνχληαη κε θαηαζιηπηηθφ αγσγφ (ηέηαξην
ηκήκα ηνπ αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν3) ζην αληιηνζηάζην Οξρνκελνύ, κέζσ ηνπ νπνίνπ
θαηαιήγνπλ ζηε πθηζηάκελε ΔΔΛ Οξρνκελνύ.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ πξνζαγσγήο θαη ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ απηψλ δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα,

Αγωγόο
πξνζαγωγήο

Δίδνο
Αγωγνύ

Ολνκαζηηθή
δηάκεηξνο αγωγνύ
(DN)

Μήθνο αγωγνύ
(m.)

Ν2

Θαηαζιηπηηθφο

200

2.933,0

Ν3 (Σκήκα 1ν)

Βαξχηεηαο

315

1.019,0

Θαηαζιηπηηθφο

200

300,0

πφ πίεζε

200

1.150,0

Ν3 (Σκήκα 3ν)

Βαξχηεηαο

250

750,0

Ν3 (Σκήκα 4ν)

Θαηαζιηπηηθφο

200

1.221,0

Ν3 (Σκήκα 2ν)

Πίνακας 3.1. Τετνικά ταρακηηριζηικά ηων αγωγών προζαγωγής και ηων
επιμέροσς ημημάηων ασηών – Έργα προζαγωγής Αγ. Δημηηρίοσ

3.1.3.

Δζωηεπικό δίκηςο οικιζμού Γιονύζος

Ρν πξνηεηλφκελν δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ γηα ηνλ νηθηζκφ Γηνλχζνπ, απνηειείηαη
απφ βαξπηηθνχο αγσγνχο ζπλνιηθνχ κήθνπο 6,50 km. πεξίπνπ. Ρν ζχλνιν ηεο παξνρήο
ησλ ιπκάησλ, ζπγθεληξψλεηαη βαξπηηθά ζην λφηην-αλαηνιηθφ άθξν ηνπ νηθηζκνχ, φπνπ θαη
εηζέξρεηαη εληφο ηνπ βαξπηηθνχ πξψηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν1.

3.1.4.

Έπγα πποζαγωγήρ οικιζμού Γιονύζος

Ρν βαξπηηθφ πξψην ηκήκα ηνπ αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν1, εληφο ηνπ νπνίνπ θαηαιήγεη ην
ζχλνιν ηεο παξνρήο ηνπ νηθηζκνχ Γηνλχζνπ, νδεγεί ηα ιχκαηα εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ
Α/ Γ1.
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ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή

Απφ ην αληιηνζηάζην Α/ Γ1, ηα ιχκαηα εηζέξρνληαη ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ αγωγνύ
πξνζαγωγήο Ν1, ζε θαηαζιηπηηθφ αγσγφ, ν νπνίνο θηλείηαη επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ
Θήβαο-Ιεχθηξσλ κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθά.
Πην πέξαο ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν1, ηα ιχκαηα εηζέξρνληαη
ζε αγσγφ βαξχηεηαο (ηξίην ηκήκα ηνπ αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν1) θαη ζπλερίδνπλ
βαξπηηθά κε θαηεχζπλζε βφξεηα πξνο ην αληιηνζηάζην Α/ Γ2.
Απφ ην αληιηνζηάζην Α/ Γ2 ηα ιχκαηα νδεγνχληαη κε θαηαζιηπηηθφ αγσγφ (ηέηαξην
ηκήκα ηνπ αγωγνύ πξνζαγωγήο Ν1) ζην αληιηνζηάζην Οξρνκελνύ, κέζσ ηνπ νπνίνπ
θαηαιήγνπλ ζηε πθηζηάκελε ΔΔΛ Οξρνκελνύ.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ πξνζαγσγήο θαη ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ απηψλ δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα,

Δϊδνο
Αγωγνύ

Ολνκαζηηθή
δηάκεηξνο αγωγνύ
(DN)

Μήθνο αγωγνύ
(m.)

Βαξχηεηαο

200

300,0

Βαξχηεηαο

250

350,0

Θαηαζιηπηηθφο

200

2.036,0

Βαξχηεηαο

200

360,0

Βαξχηεηαο

250

210,0

Θαηαζιηπηηθφο

200

1.588,0

Αγωγόο
πξνζαγωγήο

Ν1 (Σκήκα 1ν)
Ν1 (Σκήκα 2ν)
Ν1 (Σκήκα 3ν)
Ν1 (Σκήκα 4ν)

Πίνακας 3.2. Τετνικά ταρακηηριζηικά ηων αγωγών προζαγωγής και ηων
επιμέροσς ημημάηων ασηών – Έργα προζαγωγής Διονύζοσ

3.1.5.

Ιδιωηικέρ ζςνδέζειρ ακινήηων

Θα θαηαζθεπαζηνχλ νη ζπλδέζεηο ησλ αθηλήησλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ ησλ νηθηζκψλ Αγ.
Γεκεηξίνπ θαη Γηνλχζνπ.
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ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή

Πηελ παξνχζα εξγνιαβία, ην επηιέμηκν ηκήκα ησλ αγσγψλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ θαη
ησλ έξγσλ πξνζαγσγήο ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα:
Α/Α

Πεξηγξαθή

Μήθνο

Γηάκεηξνη

1.

Δζσηεξηθφ δίθηπν Αγ. Γεκεηξίνπ

7.198,00

Φ200

2.

Θαηαζιηπηηθφο αγσγφο Λ2

2.933,00

Φ200

3.

Βαξπηηθφ ηκήκα αγσγνχ πξνζαγσγήο Λ3

1.769,00

Φ250÷ Φ315

4.

πφ πίεζε ηκήκα αγσγνχ πξνζαγσγήο Λ3

2.671,00

Φ200

5.

Δζσηεξηθφ δίθηπν Γηνλχζνπ

6.434,00

Φ200÷ Φ250

6.

Βαξπηηθφ ηκήκα αγσγνχ πξνζαγσγήο Λ1

1.220,00

Φ200÷ Φ250

7.

πφ πίεζε ηκήκα αγσγνχ πξνζαγσγήο Λ1

3.624,00

Φ200

Ρα επηιέμηκα κήθε ησλ αγσγψλ κε κηα κηθξή πξνζαχμεζε θαη ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα
πάλσ δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο:
Α/Α
1.
2.
3.

Μήθνο

ωιελώζεηο

(m)

Ξιαζηηθνί ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3 DN200
Ξιαζηηθνί ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3 DN250
Ξιαζηηθνί ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3 DN315

14.410,00
1.510,00
1.040,00

Πσιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο
4.

πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά

9.415,00

ΔΙΝΡ ΔΛ 12201-2, ΟE 100 DN90
ΤΝΟΛΟ

26.375,00

Νη ζπλδέζεηο ησλ αθηλήησλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ δελ απνηεινχλ επηιέμηκεο, απφ ην
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν, εξγαζίεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε δαπάλε ηνπο ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο
πφξνπο.
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ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή

3.2.

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΧΓΧΝ

ΠΡΟΑΓΧΓΗ

3.2.1.

Χάπαξη αγωγών δικηύος

Νη αγσγνί απνρέηεπζεο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζηνπο άμνλεο ησλ νδψλ, θαζφηη ν ρψξνο
θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα θαηαιακβάλεηαη θαηά θαλφλα απφ αγσγνχο άιισλ νξγαληζκψλ
θνηλήο σθέιεηαο (Ν.Ρ.Δ., Γ.Δ.Ζ. χδξεπζε θ.ι.π.).
Δπηπιένλ, ην πξνηεηλφκελν δίθηπν απνρέηεπζεο νθείιεη λα θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο
ηδηνθηεζίεο ηνπ νηθηζκνχ, αιιά θαη παξάιιεια λα ηεξνχληαη νη πεξηνξηζκνί ζην ζρεδηαζκφ
ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά
 ην κέγηζην απνδεθηφ βάζνο ζθάκκαηνο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αγσγφο
παξνπζηάδεη αληίζεηε θιίζε κε ην έδαθνο
 ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αληιηνζηαζίσλ.

3.2.2.

Βάθορ ηοποθέηηζηρ αγωγών

Ρν βάζνο ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ αθαζάξησλ θαζνξίδεηαη απφ ην βάζνο εμφδνπ ησλ
απνρεηεπηηθψλ γξακκψλ ησλ νηθνδνκψλ πνπ είλαη πξνο απνρέηεπζε. Ξέξα απφ απηφ, ην
βάζνο ηνπνζέηεζεο εμαξηάηαη αθφκα απφ:
α. Ρελ αλάγθε δεκηνπξγίαο αλεθηψλ θιίζεσλ θαηά κήθνο ησλ νδψλ κε κηθξή θιίζε.
β. Ρελ εμαζθάιηζε ελφο ειαρίζηνπ χςνπο επηρψζεσο.
Ρν ειάρηζην βάζνο άλσ άληπγαο αγσγνχ αθαζάξησλ ζα είλαη 1.30 m. Ρν βάζνο απηφ
εμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ηηο εθζθαθέο. Δπηπιένλ, επαξθεί
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ απφ ηε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ θαη είλαη ηθαλνπνηεηηθφ
γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ νηθνδνκψλ, νη νπνίεο ζηε πιεηνςεθία ηνπο δελ έρνπλ ππφγεην.
Γεδνκέλεο ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θιίζε ησλ
αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ εκθαλίδεηαη αληίζεηε κε ηελ θιίζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, γεγνλφο
πνπ νδήγεζε ζε κεγάια ζθάκκαηα αγσγνχ. Δληνχηνηο, εθηφο ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ ην
βάζνο ζθάκκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηωλ 4,00 κ.
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πνπ ε ράξαμε ηνπ αγσγνχ δελ αθνινπζεί ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο,
ην ειάρηζην βάζνο άληπγαο ηνπ αγσγνχ αθαζάξησλ γηα ηελ απνθπγή κεγάισλ ζθακκάησλ
δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ ζηα 1,00 ~ 1.20 m.
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Δπηπξφζζεηα, ην βάζνο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνχ δχλαηαη λα απμεζεί ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:


εγθάξζηα δηέιεπζε απφ θνίηε πνηακνχ/ξέκαηνο



δηαζηαχξσζε κε πθηζηάκελν αγσγφ νκβξίσλ, φπνπ δελ πθίζηαηαη ελαιιαθηηθή
ράξαμε



χπαξμε εζραξψλ ζπιινγήο νκβξίσλ εγθάξζηα ζηνλ άμνλα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζεο ησλ αγσγψλ αθαζάξησλ, ρσξίο σζηφζν λα
επεξεάδεηαη ε νξζή πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ.

3.2.3.
Νη

Δπιλογή ςλικού αγωγών

αγσγνί

αθαζάξησλ

θπθιηθήο

δηαηνκήο,

ζηηο

πεξηζζφηεξεο

πεξηπηψζεηο,

θαηαζθεπάδνληαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζσιήλεο. Ξαιαηφηεξα, νη πιένλ δηαδεδνκέλνη
αγσγνί απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ θαηαζθεπάδνληαλ απφ αξγηινππξηηηθνχο ζσιήλεο.
Αξγφηεξα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζσιήλεο απφ ακηαληνηζηκέλην, ελψ ηα
ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο αγσγνί απφ ζθιεξφ PVC,
πνιππξνππιέλην ή πνιπαηζπιέλην.
Ν βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ επέβαιε ηελ επηινγή απηή είλαη ε ζαθήο ππεξνρή ησλ
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηχπσλ ζσιήλσλ ζηελ αληνρή ηνπο αιιά θαη
ζε φηη αθνξά ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο – κεηαθνξάο – ηνπνζέηεζεο. Ρα βαζηθφηεξα
πιενλεθηήκαηα ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ είλαη ην πνιχ κηθξφ βάξνο, ην κηθξφ πιήζνο θαη
ε ηθαλνπνηεηηθή ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ θαη ε πνιχ θαιή αληνρή ζηε ρεκηθή δηάβξσζε.
Δηδηθά γηα ηνπο αγσγνχο PVC, ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα είλαη:


Ξνιχ κηθξφ βάξνο



Κηθξφ αλαινγηθφ πιήζνο αξκψλ (1 αξκφο αλά 6mm)



Αληνρή ζε δηάβξσζε

Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ αγσγψλ απφ PVC είλαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηνί είλαη
ηνπνζεηεκέλνη ζε πιεζίνλ παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε απφ απηή
ηεο ζάιαζζαο (αξλεηηθά πςφκεηξα) εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα εηζξνψλ ζαιαζζηλνχ λεξνχ
ζην δίθηπν, ηα νπνία κεηψλνπλ ην ρξφλν δσήο ηνπ πιηθνχ θαη θπξίσο δεκηνπξγνχλ
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Ξαξάιιεια, ην PVC
δχλαηαη λα εκθαλίζεη εχθνια ξσγκέο ελψ παξνπζηάδεη κεγάιε επαηζζεζία ζηελ ηξηβή.
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Δπηιέγεηαη

νη

αγσγνί

βαξχηεηαο

λα

θαηαζθεπαζηνχλ απφ

πιαζηηθνύο ζωιήλεο

δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή
επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN 8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO
9969.
Νη ζσιήλεο απηνί παξέρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη:
-

Δγγχεζε πνηφηεηαο επεηδή θαηαζθεπάδνληαη θαη ειέγρνληαη βάζεη Δπξσπατθψλ
αλαγλσξηζκέλσλ Ξξνδηαγξαθψλ.

-

Ξιήξε ακθίδξνκε ζηεγαλφηεηα ιφγσ ηξφπνπ ζπλδέζεσο.

-

ςειή αληνρή (αθακςία δαθηπιίνπ) έλαληη ηεο παξακφξθσζεο θαηά ηελ άζθεζε
εμσηεξηθψλ θνξηίσλ ιφγσ ηεο γεσκεηξηθήο δηακφξθσζεο ησλ αγσγψλ θαη
δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο αθακςίαο δαθηπιίνπ ησλ αγσγψλ αθνχ
παξάγνληαη ζε δχν θιάζεηο αθακςίαο δαθηπιίνπ (θαηεγνξία SN4kN/m² πνπ
ηζνδπλακεί κε ηνπο ζσιήλεο PVC Πεηξάο 41 θαη SN8kN/m² πνπ ηζνδπλακνχλ κε
ηνπο ζσιήλεο PVC 6 atm).

-

Αληνρή ζηελ θξνχζε αθφκα θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπνζέηεζεο.

-

Γπλαηφηεηα παξαιαβήο απνθιίζεσλ θαηά ηελ θαηαθφξπθε ή νξηδφληηα έλλνηα
ιφγσ επθακςίαο ησλ ζσιήλσλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα
επξσπατθά πξφηππα θαη βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ παξαγσγψλ.

-

Αμηνζεκείσηε αληνρή έλαληη ηεο ηξηβήο θαη ηεο κεραληθήο δηάβξσζεο πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηα θεξηά πιηθά πνπ πεξηέρνληαη ζπλήζσο ζηα ιχκαηα. Πε
αμηνινγήζεηο δηαθφξσλ πιηθψλ παξαγσγήο ζσιήλσλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε
αληνρή ηνπ ησλ ζσιήλσλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ν ρξφλνο
δσήο ηνπο, είλαη δηπιάζηνο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ PVC.

-

Θαιχηεξε αγθχξσζε εληφο ηνπ ζθάκκαηνο ιφγσ ηεο εμσηεξηθήο γεσκεηξίαο ησλ
αγσγψλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο (θπκαηνεηδέο εμσηεξηθφ ηνίρσκα) κε απνηέιεζκα
λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε ζπλεξγαζηκφηεηα αθφκα θαη ζηα ζεκεία έλσζεο κε ηα
ηζηκεληέληα θξεάηηα φπνπ ηα ππφινηπα είδε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ κε ιείν εμσηεξηθφ
ηνίρσκα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αδπλακία ζηεγάλσζεο.

-

Απμεκέλε ζηαζεξφηεηα ζηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.

-

Αζθάιεηα έλαληη θηλδχλνπ δηαβξψζεσο απφ ρεκηθέο επηδξάζεηο.

-

Δχθνιε θαη αζθαιή δηαρείξηζε/ηνπνζέηεζε ιφγσ κηθξνχ βάξνπο.

Νη ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζε κήθε κέρξη 6.0 m.
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Νη ππφ πίεζε αγσγνί ζα

θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζωιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE PE

100, ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm. Νη ζσιήλεο,
δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζε ξνιά ησλ 100 m γηα νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο Φ40 έσο Φ125
θαη ζε κήθε ησλ 12.0m γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο.
Γηα ηε ζχλδεζε ησλ αγσγψλ πίεζεο πνιπαηζπιελίνπ, επηιέγεηαη ε κέζνδνο κε κεησπηθή
ζεξκνζπγθφιιεζε πνπ εκθαλίδεη κεησκέλν θφζηνο ζπγθξηηηθά κε ηελ ειεθηξνκνχθα θαη
ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή ζηεγαλφηεηα απφ εηζξνέο.

3.2.4.

Πιάηνο ζθάκκαηνο

Ρν πιάηνο ησλ ζθακκάησλ εμαξηάηαη γεληθά απφ ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ θαη
ην βάζνο εθζθαθήο, θαη ζα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο παξαδνρέο, ζηα
πιαίζηα πάληα ησλ ηζρπφλησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ),
-

Γηα Ζ ≤ 1,75 , Β = D +2*0.20

-

Γηα 1,75 < Ζ ≤ 3,00 , Β = D +2*0.30

-

Γηα Ζ ≥ 3,00 , Β = D +2*0.50

Όπνπ,


Ζ, ην βάζνο εθζθαθήο



D, ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ



Β, ην θαζαξφ πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο, αθαηξνπκέλνπ πάρνπο ηπρφλ αληηζηεξίμεσλ

.

3.2.5.

Δγθηβωηηζκόο αγωγώλ

Ν εγθηβσηηζκφο ησλ αγσγψλ ζα γίλεη κε άκκν ιαηνκείνπ ζε χςνο 30,0 cm. πάλσ θαη 15,0
cm θάησ απφ ην εμσξάρην.

3.2.6.

Δπαλεπίρωζε ζθάκκαηνο

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ εληφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πξνβιέπεηαη επαλεπίρσζε ηνπ
ζθάκκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο. Δηδηθφηεξα, γηα
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ηελ πεξίπησζε φπνπ ε εθζθαθή ηνπ ζθάκκαηνο γίλεηαη ζε αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν, ε
επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα θηάζεη κέρξη ηε ζηάζκε -0,30 κ. απφ ηελ εξπζξά ηεο νδνχ.

3.2.7.
Πε

Δξγαζίεο αληηζηήξημεο

θάπνηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ, ιφγσ απμεκέλνπ βάζνπο εθζθαθήο εθηηκάηαη φηη ζα

απαηηεζνχλ αληηζηεξίμεηο. Πηα ηκήκαηα απηά ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, έηζη ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε πνηνηηθή θαη αζθαιήο θαηαζθεπή.
Δηδηθφηεξα, γηα βάζνο ζθάκκαηνο άλσ ησλ 2,5 κ. πεξίπνπ ζα πξνβιεθζνχλ αληηζηεξίμεηο
κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (Krings).

3.2.8.

Φξεάηηα αγωγώλ βαξύηεηαο

Πηα ζεκεία ζπκβνιήο αγσγψλ βαξχηεηαο, αιιαγψλ ησλ θαηά κήθνο θιίζεσλ θαη
νξηδνληηνγξαθηθψλ αιιαγψλ, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θξεαηίσλ, θαζψο θαη θξεαηίσλ
θαζαξηζκνχ πξνο ηα αλάληε άθξα ησλ αγσγψλ.
Ξξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζπλνιηθά 436 θξεαηίσλ. Ζ ρξήζε ηζηκεληέλησλ θξεαηίσλ
παξνπζηάδεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία:


Αδπλακία ζηεγαλνπνίεζεο, ιφγσ ηεο πνξψδνπο θχζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο



Δκθάληζε ξσγκψλ απφ ρηππήκαηα θαη έληνλεο θνξηίζεηο (π.ρ. νρήκαηα)



Έληνλε δηάβξσζε απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο ησλ ιπκάησλ



Σξνλνβφξεο θαη επίπνλεο εξγαζίεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα άλσ ζεκεία, επηιέγεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλωλ
θξεαηίωλ από ζπλζεηηθά πιηθά ηα νπνία ζπγθξηηηθά κε ηα ηζηκεληέληα θξεάηηα,
ππεξηεξνχλ ζε θξίζηκνπο ηνκείο,


Δμαζθάιηζε νκνηνγέλεηαο ζην δίθηπν



Πηεγαλφηεηα ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα



ςειή αλζεθηηθφηεηα ζηε δηάβξσζε



Κεησκέλνο ρξφλνο θαη θφζηνο εγθαηάζηαζεο



Απμεκέλε αληνρή θαηά ηε κεηαθνξά-εγθαηάζηαζε

Πηα ζπλζεηηθά πιηθά ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
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κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβπλνρισξίδην (PVC- U),



πνιππξνππιέλην (ΟΟ) ,



πνιπαηζπιέλην (PE)

Αλαιφγσο ην βάζνο ηνπνζέηεζεο θαη ηε δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ, επηιέγεηαη θαη ε αληίζηνηρε
εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ θξεαηίνπ, σο εμήο


γηα βάζε έσο 1,80 κ., θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξνο αγσγνχ έσο θαη Ø315, επηιέγεηαη
θξεάηην επίζθεςεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 800 mm.



γηα βάζε άλσ ησλ 1,80 κ., επηιέγεηαη θξεάηην επίζθεςεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ
1000 mm.

3.2.9.

Δμνπιηζκόο αγωγώλ ππό πίεζε

Πηνπο αγσγνχο ππφ πίεζε ζα πξνβιεθζεί ν αθφινπζνο εμνπιηζκφο,
 θξεάηηα αεξεμαγσγνχ ζηα πςειά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγσγνχ, ρσξίο
σζηφζν ε απφζηαζε κεηαμχ δχν θξεαηίσλ αεξεμαγσγνχ λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ
700-750 κ.
 θξεάηηα εθθέλσζεο ζηα ρακειά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγσγνχ, ρσξίο σζηφζν
ε απφζηαζε κεηαμχ δχν θξεαηίσλ εθθέλσζεο λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 300-550 κ.
 βαιβίδεο δηαθνπήο αλά 700-750 κ. πεξίπνπ.
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3.3.

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ

Ππλνιηθά ζα θαηαζθεπαζηνχλ πέληε (5) αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ γηα ηελ πξνζαγσγή ησλ
ιπκάησλ πξνο ην αληιηνζηάζην Νξρνκελνχ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζηελ Δγθαηάζηαζε
Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Νξρνκελνχ. Ρα ηξία (Α/Π Α2, Θ1 & Θ2) αθνξνχλ ηα έξγα
πξνζαγσγήο ησλ ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνχ Αγ. Γεκεηξίνπ, ελψ ηα ππφινηπα δχν (Α/Π Γ1 &
Γ2) αθνξνχλ ηα έξγα πξνζαγσγήο ησλ ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνχ Γηνλχζνπ.
Ρν ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ αληιηνζηαζίσλ ζα ρσξνζεηεζνχλ επί ηνπ πθηζηάκελνπ
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.

3.3.1.

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αληιηνζηαζίωλ

Πε φια ηα αληιηνζηάζηα ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο (παξνρήο, εγθαηεζηεκέλεο
ηζρχνο)

ζα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

αληιεηηθά

ζπγθξνηήκαηα

ππνβξπρίνπ

ηχπνπ.

Έλα

αληιηνζηάζην κε ππνβξχρηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα έρεη απινχζηεξν νηθνδνκηθφ κέξνο
έλαληη αληιηνζηαζίνπ κε αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα μεξνχ ηχπνπ, θαη επηπξφζζεηα είλαη
ιηγφηεξν ελνριεηηθφ ηφζν απφ απφςεσο ζνξχβνπ φζν θαη απφ απφςεσο νζκψλ.
Όια ηα αληιηνζηάζηα ζα είλαη πιήξσο ππφγεηα. Ν ρψξνο ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ (ει.
πίλαθαο, κνλάδα απφζκεζεο , Ζ/Ε ) πξνηείλεηαη λα είλαη δνκηθά ζπλερφκελνο κε ην ρψξν
ηνπ βαλνζηαζίνπ θαη ηνλ πγξφ ζάιακν. Θάζε ρψξνο ζα είλαη επηζθέςηκνο ψζηε λα είλαη
δπλαηή θαη απξφζθνπηε ε ζπληήξεζε θαη επνκέλσο ε ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ. Πην
πάλσ κέξνο ζα θέξνπλ θαπάθηα ππεξβαξέσο ηχπνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο
δηεχιεζε ησλ νρεκάησλ.
Όια ηα αληιηνζηάζηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε δνκηθφ κέξνο ην νπνίν ζα επαξθεί γηα ηηο
αλάγθεο ηεο 40εηίαο φπνπ νη παξνρέο είλαη απμεκέλεο. Νη επηιεγφκελεο αληιίεο επαξθνχλ
γηα ηηο παξνρέο ηεο 20εηίαο

δειαδή θαιχπηνπλ κφλν ηελ Α’ θάζε. Γηα ηε Β’ θάζε

(40εηία) ζα ηνπνζεηεζνχλ λέεο αληιίεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη αλάινγεο
πξνζζήθεο ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο ησλ λέσλ
αληιηψλ. Νη δηαηνκέο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ αληιηνζηαζίσλ έρνπλ
δηαζηαζηνινγεζεί ψζηε λα επαξθνχλ θαη γηα ηε Β’ θάζε (ζέξνο 40εηίαο).
Ρα αληιηνζηάζηα ζα θέξνπλ

ηδηαίηεξν ρψξν-ζάιακν δηθιείδσλ ν νπνίνο ζα είλαη

επηζθέςηκνο. Πηνλ πγξφ ζάιακν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αληιίεο ιπκάησλ θαη ζχζηεκα
αλάδεπζεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ επηθαζίζεηο ζην δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ.
Πην

ζάιακν εηζφδνπ θαη κπξνζηά απφ ηνλ αγσγφ πξνζαγσγήο

ησλ ιπκάησλ ζα

ηνπνζεηεζεί εζραξνθάδνο γηα ηε ζπιινγή θεξηψλ, ηλσδψλ θηι πιηθψλ. Ζ απνκάθξπλζε
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ησλ εζραξηζκάησλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά κε ηελ αλχςσζε ηνπ εζραξνθάδνπ θαη ηελ
εθθέλσζε ηνπ ζε πιαζηηθφ θάδν νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθιπζεο νζκψλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα
απφζκεζεο γηα ηνλ πγξφ ηνπο ζάιακν ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηνπιάρηζηνλ 2 ελαιιαγέο
αέξα αλα ψξα θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε θιεηζηφ ή ζηεγαζκέλν ρψξν.
Ιφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο

ηζρχνο, ε απαξαίηεηε ειεθηξηθή

ελέξγεηα ζα παξέρεηαη απφ ηελ ΓΔΖ απ΄ επζείαο κε ρακειή ηάζε 400
αληιηνζηάζηα πξνβιέπεηαη ε εγθαηαζηαζε

V.

Πε

φια

ηα

εθεδξηθνχ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ην

νπνίν ζα ηξνθνδνηεί ηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο
απφ ηελ ΓΔΖ.

3.3.2.

Αξηζκόο θαη κέγεζνο αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πξνηεηλφκελσλ αληιηνζηαζίσλ,

Αληιηνζηάζηα

Αξηζκόο
αληιηώλ
(Δλ
ιεηηνπξγία +
εθεδξεία)

Ολνκαζηηθή παξνρή
αληιίαο (m3/h)

Μαλνκεηξηθό
αληιηνζηαζίνπ
(m.)

Α2
Κ1
Κ2
Γ1
Γ2

1+1
1+1
1+1
1+1
1+1

51,0
51,0
51,0
38,5
38,5

10,30
8,40
10,50
11,70
10,70

Πίνακας 3.3. Λειηοσργικά ταρακηηριζηικά προηεινόμενων ανηλιοζηαζίων
Πηα

αληιηνζηάζηα

κε

απαίηεζε

γηα

κεγάια

καλνκεηξηθά

δεκηνπξγείηαη

αλάγθε

ηνπνζέηεζεο αληιηψλ ζε ζεηξά, φπσο επίζεο θαη επηινγήο αληιηψλ κεγάιεο ηζρχνο
γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο.

3.3.3.

Ηιεθηξνθηλεηήξεο αληιηώλ

Νη αληιίεο ζα είλαη εηδηθνχ ηχπνπ πηεξσηήο (NON CLOGGING - κνλνθάλαιεο ή
νιηγνθάλαιεο ή ηχπνπ VORTEX,ή ζα θέξνπλ θνπηήξεο) .
Ξξνβιέπεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ειεθηξνθηλεηήξεο ηεηξαπνιηθνχο ή δηπνινθνχο
ειεθηξνθηλεηήξεο (1500 rpm ή 2900rpm ) θαη επηηξέπνληαη θηλεηήξεο κε κεγαιχηεξεο
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ζηξνθέο ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο αληιηψλ δελ
ππάξρνπλ ηεηξαπνιηθνί θηλεηήξεο.
Νη

ειεθηξνθηλεηήξεο ζα εηλαη ηξηθαζηθνί επαγσγηθνί βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, θαη ε

εθθίλεζε, ξχζκηζε ζηξνθψλ θαη πάπζε ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ κεηαηξνπέα
ζπρλφηεηαο (inverter).
Νη θηλεηήξεο ζα είλαη θαηαθφξπθνη θαη ζα ςχρνληαη απφ ην πγξφ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Πε
πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί απφ ηηο ζηάζκεο ιεηηνπξγίαο θάζε αληιηνζηζίνπ, ζα πξέπεη λα
θέξνπλ δηάηαμε ςχμεο. Ζ απαίηεζε δηάηαμεο ςχμεο ζα ειεγρζεί ζηελ νξηζηηθή κειέηε.
Ζ ηζρχο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ησλ

αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ

αθφινπζν πίλαθα,

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΑΡΟΥΗ ΑΝΣΛΙΑ
ΜΑΝΟΜΔΣΡΙΚΟ ΑΝΣΛΙΑ
ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΗ
ΑΝΣΛΙΑ
ΠΡΟΑΤΞΗΗ ΙΥΤΟ
ΙΥΤ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ
ΔΠΙΛΟΓΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ

3

Α2

Κ1

Κ2

Γ1

Γ2

51,0

51,0

51,0

10,30

8,40

10,50

38,5
11,70

38,5
10,70

65,00%
20,00%
2,16

65,00%
20,00%
2,69

55,00%
20,00%
2,68

55,00%
20,00%
2,45

2,50

3,00

3,00

3,00

Q
H

m /h
m

n

%

P1

kW

65,00%
20,00%
2,64

P

kW

3,00

Πίνακας 3.4. Ιζτύς ηλεκηροκινηηήρων ανηλιών

3.3.4.

Ηιεθηξνπαξαγωγό δεύγνο

Δθηφο απφ ηελ θχξηα ηξνθνδφηεζε ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηε ΓΔΖ ε νπνία ζα γίλεη απ’
επζείαο κε ρακειή ηάζε, πξνβιέπεηαη θαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζην θάζε
αληιηνζηάζην, ελφο ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο (Ζ/Ε) πνπ ζα ζπλδέεηαη απηφκαηα ζηνλ
γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο (400V), κφιηο εκθαληζζεί δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ
ηε ΓΔΖ.
Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε ηζρχο ηνπ Ζ/Ε θάζε αληιηνζηαζίνπ είλαη θνηλή θαη γηα ηα πέληε
αληιηνζηάζηα θαη αλέξρεηαη ζε 12,0 KVA..
Ρν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο θάζε αληιηνζηαζίνπ ζα επηιερζεί κε γλψκνλα ηελ επάξθεηα
γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Θάζε Ζ/Ε ζα έρεη πεδίν κεηαγσγήο
γηα ηελ απηφκαηε εθθίλεζε ηνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο απφ ην δίθηπν ηεο
ΓΔΖ.
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3.3.5.

Ηιεθηξηθνί πίλαθεο

Νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιπβδνέιαζκα DKP, θαη ζα θέξνπλ
βαθή. Πηελ πξφζνςε ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο,
βιάβεο θαη ζηάζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ ζα θέξνπλ επηινγηθνχο δηαθφπηεο γηα ηελ
απηφκαηε, ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ή ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ , ηνπ αλαδεπηήξα θαη ηεο κνλάδαο απφζκεζεο.
Πην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα ηνπνζεηεζεί ην ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ δηαθνπηηθνχ
πιηθνχ, ησλ νκαιψλ εθθηλεηψλ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο
ησλ θηλεηήξσλ, ην PLC, νη δηαηάμεηο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα
απηνκαηηζκνχ θαη φηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε θάζε αληιηνζηαζίνπ.
Ν πίλαθαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ κπνξεί λα έρεη ελζσκαησκέλν πεδίν κεηαγσγήο γηα ην Ζ/Ε.
Πε ρσξηζηφ πεδίν ηνπ πίλαθα ζα ηνπνζεηεζεί ζπζηνηρία ππθλσηψλ γηα ηε δηφξζσζε ηνπ
cosθ. To cosθ ζα πξέπεη λα έρεη ηηκή ηνπιάρηζηνλ 0,96. Δπηπιένλ ζα θέξεη ζχζηεκα
αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο (UPS) γηα ην PLC θαη ηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ.

3.3.6.

Καιώδηα

Ρα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θαηαλαιψζεσλ ζε θάζε
αληιηνζηάζην ζα δηαζηαζηνινγεζνχλ ζηελ νξηζηηθή κειέηε. Ν ηχπνο ησλ παξνρηθψλ
θαισδίσλ ζα είλαη o J1-VVU ή

J1-VVR

Πην ρψξν εγθ/ζεο ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα θαη 1
ηνπιάρηζηνλ 3Φ ζηεγαλφο ξεπκαηνδφηεο.
Όιεο νη θαισδηψζεηο πξνηείλεηαη λα είλαη εμσηεξηθέο ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε
δηαδηθαζία επηδηφξζσζεο βιαβψλ.
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3.4.

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΑ

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα, πεξηγξάθνληαη ηα γεληθά ζχλνια ησλ θπξηφηεξσλ εξγαζηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ έξγσλ πξνζαγσγήο, κε
ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.

Α/Α
1.
2.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΔΚΚΑΦΧΝ ΑΓΧΓΧΝ (m3 )

ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
43.750,00

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ
ΑΓΧΓΧΝ (m3 )

7.012,00

3.

ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΥΧΔΧΝ ΚΑΜΜΑΣΧΝ ΑΓΧΓΧΝ (m3 )

36.740,00

4.

ΔΓΚΙΒΧΣΙΜΟ ΑΓΧΓΧΝ Δ ΑΜΜΟ (m3 )

11.795,00

5.

ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΠΔΣΑΜΑΣΑ (m2 )

21.380,00

3

6.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΙΚΧΝ (m )

7.

ΦΡΔΑΣΙΑ ΔΠΙΚΔΦΗ ΓΟΜ. ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ (ηεκ)

8.
9.
10.
11.

19.530,00

ΔΚΚΑΦΔ ΘΔΜΔΛΙΧΝ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ (m3 )
ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ C 25/30 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ
ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ (m3 )
ΥΑΛΤΒΓΙΝΟ ΟΠΛΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ (kgr )
ΤΝΓΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
(ηεκ.)

436
696,00
210,00
25.010,00
500,00

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζνχλ επηπιένλ θαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο:


Ξξνζσξηλέο

κεηαηνπίζεηο

ή

αλαξηήζεηο

ζσιελψζεσλ,

θαισδίσλ

ή

άιισλ

ζηνηρείσλ ησλ δηθηχσλ ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο (ΝΘΩ) ππφγεησλ,
ππέξγεησλ ή ελαέξησλ.


Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα εθηέιεζε
ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ.



Γηάζηξσζε πξντφλησλ εθζθαθήο



Ινηπέο εξγαζίεο πεξάησζεο δνκηθνχ κέξνπο αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ



Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Ζ/Κ εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ
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ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΣΧΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή



Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ πξνζαγσγήο
(θξεάηηα εθθέλσζεο/αεξεμαγσγνχ , βαιβίδεο δηαθνπήο)

Ππληάρζεθε
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GRIGORIOS ILIOPOULOS
Ημερομηνία: 2019.12.09
10:31:50 EET

Γξεγφξεο Ζιηφπνπινο
πνιηηηθφο κεραληθφο

Νξρνκελφο 11-11-2019

Διέγρζεθε & Θεσξήζεθε
Ζ πξ/λε Γ.Ρ..
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από LEMONIA
STAMATAKI
Ημερομηνία: 2019.12.11 11:48:09 EET

Ιεκνληά Πηακαηάθε
απσιηέκηων μησανικόρ

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Κε ηελ ππ' αξηζ. 132/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:Ω80ΗΩΜ6-ΘΘΩ)
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