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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

 Η υλοποίηση της μελέτης των έργων ολοκλήρωσης του εξωτερικού υδραγωγείου,

δηλαδή νέου αντλιοστασίου στη Νέα Ζωή Μάνδρας και η ολοκλήρωση του αγωγού

τροφοδότησης του οικισμού Πανοράματος από το πέρας του ήδη κατασκευασμένου

τμήματος μέχρι τη νέα δεξαμενή Πανοράματος.

 Η υλοποίηση της μελέτης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού

Πανοράματος. Περιλαμβάνεται η υλοποίηση της μελέτης δεξαμενής, αντλιοστασίου

και πλήρους σωληνωτού δικτύου διανομής.

Απαιτείται η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης, ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων. Οι ανωτέρω μελέτες θα εκπονηθούν απ’ ευθείας σε

στάδιο οριστικής μελέτης.

1.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι εκπονούμενες και εγκεκριμένες μελέτες που αφορούν στην υλοποίηση του παρόντος έργου

είναι οι ακόλουθες:

 Οριστική μελέτη του έργου «Μελέτη ολοκλήρωσης εξωτερικού και εσωτερικού

δικτύου ύδρευσης οικισμού Πανοράματος Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» (απόφαση

20/22-112013 ΔΣ περί παραλαβής μελέτης)

 Έκδοση της υπ΄ αρ. Πρωτ. 223546/13/19-11-2013 απόφαση περί
απαλλαγής του έργου από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και
λήψης Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος της Αττικής
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2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο οικισμός Πανοράματος υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του  Δήμου

Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο οποίος συστάθηκε με το Ν.3852/10 (Σχέδιο Καλλικράτης), και ανήκει

στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Ο οικισμός απλώνεται σε ένα ιδιαίτερα

προικισμένο φυσικά σημείο, στα ανατολικά του Εθνικού δρόμου Ελευσίνας – Θήβας.

Το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού εγκρίθηκε με πολεοδομικό διάταγμα που περιλαμβάνεται

στο το υπ’ αριθμ. 57Δ/1969 ΦΕΚ. Αποτελείται από 235 οικόπεδα, πλέον χώρους

κοινόχρηστων λειτουργιών και πρασίνου. Στα περισσότερα οικόπεδα  (στο 70% περίπου)

έχουν αναγερθεί κτήρια αμιγούς κατοικίας, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, μονοκατοικίες

μέχρι 2 ορόφων κατά το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα, με εκτενείς κήπους και αυλές.

Σχεδόν όλοι οι δρόμοι έχουν διανοιχθεί και ασφαλτοστρωθεί.

Ο οικισμός, όπως και η υπόλοιπη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας δείχνει να αναπτύσσεται και

αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής, θα ακολουθήσει οικοδόμηση και

στα υπόλοιπα οικόπεδα.

2.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο οικισμός δεν διαθέτει δίκτυο ύδρευσης και η υδροδότησή του είναι προβληματική, ειδικά

κατά τους θερινούς μήνες. Οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με ντεπόζιτα που τροφοδοτούνται από

αυτοσχέδιες ιδιωτικές ομβροδεξαμενές, ή/και υδροφόρα οχήματα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης του οικισμού, έχει εξασφαλιστεί

τροφοδοσία από τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ (διακλάδωση στο ύψος της εισόδου της

πόλης της Μάνδρας) και ο σχεδιασμός προβλέπει αγωγό μεταφοράς και 2 αντλιοστάσια

ανύψωσης μέχρι το Πανόραμα. Η παρεχόμενη ποσότητα εκτιμήθηκε ότι επαρκεί  όχι μόνο για

τον οικισμό Πανοράματος, αλλά και για την υδροδότηση των παρακείμενων αναπτυσσόμενων

περιοχών Παλαιοχώρι και Παλαιοκούνδουρα. Σε αυτό το πλαίσιο δημοπρατήθηκαν και

κατασκευάστηκαν τα εξής έργα:

1. Σωληνωτός αγωγός διαμέτρου DN250 από τη θέση της δεξαμενής Νέας Ζωής και

συνολικού μήκους 6265μ. Ο αγωγός είναι μεταλλικός, κατασκευάστηκε σε δύο

χωριστές εργολαβίες, κατηφορίζει προς την Ε.Ο. Ελευσίνας-Θήβας μέσω τοπικών

δρόμων και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο δεξιό έρεισμα της Ε.Ο. (ρεύμα προς

Θήβα), σε βάθος που κυμαίνεται από 0.50 έως 1.0 μέτρο επικάλυψης. Έχουν

κατασκευαστεί όλα τα τεχνικά διάβασης με ρέματα, κατά τμήματα πλάκα προστασίας
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από σκυρόδεμα, συσκευές ελέγχου και ασφαλείας, δεν έχει όμως προβλεφθεί

καθοδική προστασία.

2. Το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο ανύψωσης Α2, στη Χ.Θ. 4+545. Είναι εφοδιασμένο με 2

αντλίες (1 εφεδρική), δυναμικότητας 167 μ3/ώρα στα 134 μ.Σ.Υ και είναι εξοπλισμένο

πλήρως.

Για να γίνει δυνατή η αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση

του εξωτερικού υδραγωγείου μέχρι το Πανόραμα, καθώς και η κατασκευή αντλιοστασίου στην

κεφαλή του αγωγού, στη θέση Νέα Ζωή, ώστε να ανυψώνεται το νερό μέχρι το αντλιοστάσιο

Α2.

Επιπλέον, απαιτείται ο σχεδιασμός και κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον

οικισμό και δεξαμενής αναρρύθμισης.

Παράλληλα, γίνεται πρόβλεψη για υδροδότηση και των γειτονικών οικισμών Παλαιοχώρι και

Παλαιοκούνδουρα από τα παραπάνω έργα. Τα έργα ύδρευσης των οικισμών αυτών δεν

περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.

2.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για την εκτίμηση του σημερινού και μελλοντικού πληθυσμού δεν χρησιμοποιήθηκαν τα

στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, για τον εξής λόγο: Το Πανόραμα οικοδομήθηκε και

εποικίστηκε σταδιακά, δεν αναφέρεται στις απογραφές της ΕΣΥΕ, καθώς αποτελεί μέρος του

εκτεταμένου οικισμού Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας, Δεν υπήρξε επομένως φυσική εξέλιξη

του πληθυσμού, αλλά μετακίνηση από άλλες περιοχές, αντίστοιχη με την πορεία ολοκλήρωσης

της οικοδομικής δραστηριότητας.

Για την εκτίμηση του πληθυσμού του οικισμού Πανοράματος κατά την περίοδο σχεδιασμού

(40 χρόνια) έγιναν οι εξής παραδοχές: Από καταμέτρηση προέκυψε ότι σήμερα 165 από τα

235 οικόπεδα του οικισμού έχουν οικοδομηθεί. Θεωρήθηκε ότι σήμερα αντιστοιχούν κατά

μέσο όρο 3 άτομα ανά κατοικία (πρόκειται για μεμονωμένες κατοικίες και εξοχικά). Ο

πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί με την οικοδόμηση όλων των οικοπέδων στην

τεσσαρακονταετία (δυσμενής παραδοχή), ενώ επίσης αναμένεται και αύξηση των ατόμων που

διαμένουν σε κάθε κατοικία, που θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 4. Δεν γίνεται διάκριση σε

μόνιμο και εποχιακό πληθυσμό, καθώς, με την ολοκλήρωση των έργων και την επίλυση του

υδρευτικού προβλήματος αναμένεται να αναπτυχθεί πλήρως ο μόνιμος οικισμός. Για το

Παλαιοχώρι και τα Παλαιοκούνδουρα, ο πληθυσμός 40ετίας εκτιμήθηκε σε 400 και 600

κατοίκους αντίστοιχα.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται η εκτίμηση για την πληθυσμιακή εξέλιξη του

οικισμού Πανοράματος από το 2013 μέχρι το 2053, καθώς και ο πληθυσμός 40ετίας για τους

τρεις οικισμούς:
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2013 2033 2053
Δομημένα οικόπεδα 165 200 235
Κάτοικοι 195 700 940
Στρογγύλευση 5 50 60
Άθροισμα 500 750 1000

Πίνακας 2.1    Εκτιμώμενη εξέλιξη πληθυσμού οικισμού Πανοράματος

Οικισμός Πληθυσμός 40ετίας
(2013)

Πανόραμα 1000
Παλαιοκούνδουρα 600
Παλαιοχώρι 400
Σύνολο 2000

Πίνακας 2.2 Πληθυσμός 40ετίας

2.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι τιμές της μέγιστης ημερήσιας παροχής, βάσει των

οποίων έγινε ο υπολογισμός του εξωτερικού υδραγωγείου:

Οικισμός
Πληθυσμός

(2053) Κατανάλωση Μέγιστη ημερήσια παροχή

κατ. (m3/d) (lt/sec) (m3/h) (m3/d)
Πανόραμα 1000 200,0 3,47 12,50 300,00
Παλαιοκούνδουρα
(μελλοντική επέκταση)

600 120,0 2,08 7,50 180,00

Παλαιοχώρι
(μελλοντική επέκταση)

400 80,0 1,39 5,00 120,00

Σύνολο 2000 400 6,94 25,00 600,00

Πίνακας 2.3 Μέγιστη ημερήσια παροχή

Η μέγιστη ωριαία παροχή, με την οποία διαστασιολογήθηκε το εσωτερικό υδραγωγείο του

οικισμού, δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Οικισμός

Πληθυσμός
(2053) Κατανάλωση Μέγιστη

ωριαία παροχή Άθροισμα Κρουνός Σύνολο

κατ. (lt/d) (lt/sec) (m3/h) (lt/sec) (lt/sec) (lt/sec)

Πανόραμα - Υψηλή 340 68.000,0 3,54 12,75 3,54 5,00 8,54
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Ζώνη
Πανόραμα - Χαμηλή
Ζώνη 660 132.000,0 6,88 24,75

17,29 5,00 22,29Παλαιοκούνδουρα
(μελλοντική επέκταση)

600 120.000,0 6,25 22,50

Παλαιοχώρι
(μελλοντική επέκταση)

400 80.000,0 4,17 15,00

Σύνολο 2000 20,83 75,00 20,83 10,00 30,83

Πίνακας 2.4 Μέγιστη στιγμιαία παροχή
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3. ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.1.1. Έργα εξωτερικού υδραγωγείου

Όπως έχει ήδη περιγραφεί, θα ολοκληρωθεί ο αγωγός μεταφοράς, από το πέρας του

υφιστάμενου, περί τη Χ.Θ. 6+265 μέχρι τη θέση της δεξαμενής Πανοράματος. Ο νέος

αγωγός, συνολικού μήκους 1229.87μ, θα κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνες ονομαστικής

διαμέτρου 250 χιλιοστών.

Επίσης θα κατασκευαστεί νέο αντλιοστάσιο ανύψωσης (Α/Σ Α1) στην κεφαλή του

εξωτερικού αγωγού (+161). Το αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί στην Νέα Ζωή, σε οικόπεδο

όπου έχει κατασκευαστεί η δεξαμενή για την υδροδότηση της Μάνδρας. Θα αποτελείται από

(1+1 εφεδρικό) αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου τύπου, ονομαστικής παροχής 140μ3/ω

και θα διοχετεύει το νερό μέχρι το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α2 με την βοήθεια χαλύβδινου

καταθλιπτικού αγωγού DN 250, μήκους 4.545,00 μ.

Το αντλιοστάσιο Α2 είναι κατασκευασμένο παρά την παλαιά Ε.Ο. Αθηνών Θηβών. Είναι και

αυτό με δύο κατακόρυφες (1+1 εφεδρική) αντλίες επάνω σε υπόγεια δεξαμενή από την οποία

αντλεί το νερό και η οποία θα τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο Α1. Εν συνεχεία το

αντλιοστάσιο Α2 θα τροφοδοτεί τη δεξαμενή Πανοράματος με παροχή ίση με 140μ3/ω με

την βοήθεια καταθλιπτικού αγωγού DN 250, μήκους 2963μ.

Στα πλαίσια της υφιστάμενης οριστικής μελέτης, προέκυψε ότι οι αντλίες του υφιστάμενου

αντλιοστασίου (Α/Σ Α2) δεν επαρκούν για την ανύψωση του νερού μέχρι το +420 (θέση

δεξαμενής Πανοράματος), καθώς η προβλεπόμενη ανύψωση στην περιοχή λειτουργίας των

αντλιών δεν καλύπτει καν την υψομετρική διαφορά των 2 θέσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη

οι απώλειες. Έτσι, προτείνεται η αντικατάσταση του στροβίλου και της φτερωτής των

υφιστάμενων αντλιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας. Τα υπόλοιπα

στοιχεία του αντλιοστασίου (δομικό μέρος, συσκευές) διατηρούνται ως έχουν.

3.1.2. Εσωτερικά δίκτυα Πανοράματος

Τα εσωτερικά δίκτυα σχεδιάστηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες

ανάπτυξης του οικισμού, τόσο στην ποσότητα του απαιτούμενου νερού, όσο και στη

χωροθέτηση αυτής της ζήτησης. Αυτό οδήγησε σε διαστασιολόγιση με την αναμενόμενη

ζήτηση και αιχμές για το έτος 2053 (έτος σχεδιασμού) και με διάταξη σε κλειστούς βρόγχους,

στοιχείο που βελτιστοποιεί την όλη λειτουργία των εσωτερικών δικτύων, τόσο από άποψη

πιέσεων, όσο και άποψη ταχυτήτων και παροχών.
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Σε ό,τι αφορά τις πιέσεις, μετά από υδραυλική διερεύνηση διακρίνονται 2 υψομετρικές ζώνες

στον οικισμό: Η «Υψηλή ζώνη» H-(High) και η «Χαμηλή Ζώνη» L-(Low). Η πρώτη εκτείνεται

από τη θέση της δεξαμενής (+420) μέχρι υψόμετρα υδροληψίας +393 περίπου, με κριτήριο

να εξασφαλίζεται ελάχιστη πίεση 17 μέτρων. Η ζώνη αυτή θα τροφοδοτείται με πιεστικό

σύστημα ανύψωσης με μέγιστο μανομετρικό 24 μ.Σ.Υ, το οποίο θα εγκατασταθεί σε θάλαμο

δίπλα στη δεξαμενή.

Η Χαμηλή ζώνη αφορά όλο τον υπόλοιπο οικισμό, δηλαδή από υψόμετρα +393 περίπου μέχρι

τον χαμηλότερο κόμβο (+332) και τροφοδοτείται απ’αυθείας από τη νέα δεξαμενή.

Στα πλαίσια της διαστασιολόγησης λήφθησαν υπόψη και οι αναμονές τροφοδότησης για

Παλαιοχώρι και Παλαιοκούνδουρα καθώς και η τροφοδότηση ενός υδροστομίου πυρκαγιάς.

Με κριτήριο την εξυπηρέτηση ακτίνας ίσης με 200 μ. γύρω από κάθε ένα από αυτά,

απαιτούνται 5 υδροστόμια, τα οποία δεν θα λειτουργούν ταυτόχρονα.

Στην παρούσα εργολαβία, το επιλέξιμο τμήμα των αγωγών του δικτύου διανομής και του

εξωτερικού υδραγωγείου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Α/Α Περιγραφή Μήκος Διάμετροι

1. Υψηλή ζώνη δικτύου διανομής 2.629.94 Φ63/Φ110

2. Χαμηλή ζώνη δικτύου διανομής 6.696,81 Φ63÷Φ140

3. Εξωτερικό υδραγωγείο 1.229,87 Φ250

Τα επιλέξιμα μήκη και ποσότητες των αγωγών με μια μικρή προσαύξηση και στρογγυλοποίηση

προς τα πάνω διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α/Α Σωληνώσεις Μήκος
(m)

1. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ΡE 100 DN63 7.100,00

2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ΡE 100 DN90 1.700,00

3. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ΡE 100 DN110 750,00

4. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ΡE 100 DN140 50,00

ΣΥΝΟΛΟ 26.375,00

Α/Α Σωληνώσεις Ποσότητα
(kgr)

5.
Χαλυβδοσωλήνες ον. Διαμέτρου DN250 με εξωτερική μόνωση με
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και
εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.

40.150,00
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3.1.1. Δεξαμενή ημερήσιας ρύθμισης Πανοράματος

Η δεξαμενή ημερήσιας ρύθμισης Πανοράματος θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της

Εκκλησίας (+420), όπου έχει ήδη κατασκευαστεί υπέργεια δεξαμενή πυρόσβεσης, στα βόρεια

της δεξαμενής. Θα έχει καθαρές διαστάσεις κάτοψης 10.0x10.0 μ και καθαρό ύψος 3.0 μ.

Στα δυτικά της και σε επαφή με αυτή, κατασκευάζεται θάλαμος δικλείδων, στον οποίο θα

εγκατασταθεί αντλιοστάσιο BOOSTER, ονομαστικής παροχής 12,7μ3/ω, για την τροφοδοσία

της υψηλής  ζώνης.

Η νέα δεξαμενή θα συνδέεται με την υφιστάμενη, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς και

εξάντλησης του αποθέματος για πυρόσβεση, να είναι δυνατή η τροφοδότησή της δεξαμενής

πυρόσβεσης από τη νέα δεξαμενή, όχι όμως και το αντίστροφο (αυτό εξασφαλίζεται με την

τοποθέτηση αντεπίστροφου στον συνδετήριο αγωγό).

3.2. ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ

3.2.1. Θέση και βάθος τοποθετήσεως αγωγών

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε σκάμμα με ελάχιστη επικάλυψη 1.00μ. Το βάθος

αυτό εξασφαλίζει την οικονομικότητα του έργου όσον αφορά τις εκσκαφές, ενώ επαρκεί για

την προστασία του αγωγού από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Επιπλέον, το ως άνω βάθος

επελέγη επίσης με το κριτήριο το δίκτυο ύδρευσης να διέρχεται πάντοτε πάνω από μελλοντικά

δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων.

Οι αγωγοί θα εγκιβωτιστούν σε στρώση άμμου στον πυθμένα των σκαμμάτων τους και στη

συνέχεια το σκάμμα θα επιχωθεί με επιμέλεια με θραυστό αμμοχάλικο. Τέλος, θα

αποκατασταθούν πλήρως τα οδοστρώματα που θα καθαιρεθούν κατά τις εργασίες εκσκαφής

των σκαμμάτων.

Επιπρόσθετα στους κόμβους όπου η πίεση είναι αυξημένη, θα κατασκευαστούν σώματα

αγκύρωσης.

3.2.2. Επιλογή υλικού σωλήνων

Οι αγωγοί μεταφοράς νερού κατασκευάζονται κυρίως από τα εξής υλικά :

 Από μέταλλο: χυτοσίδηρο ή χάλυβα

 Από τσιμέντο: οπλισμένο σκυρόδεμα κλπ., αμιαντοτσιμέντο

 Από πλαστικές ύλες
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Στη χώρα μας είναι διαδεδομένη η χρησιμοποίηση χαλυβδοσωλήνων και πλαστικών σωλήνων.

Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ευρέως οι αμιαντοσιμεντοσωλήνες, οι οποίοι όμως τα

τελευταία χρόνια αποφεύγονται για λόγους υγιεινής.

Οι χαλυβδοσωλήνες παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις, αντοχή στη διάβρωση και

οικονομία στις συνδέσεις, αλλά έχουν γενικά υψηλό κόστος προμήθειας και συντήρησης

(απαιτήσεις καθοδικής προστασίας κλπ.).

Ανάλογα με τη φύση του υλικού, οι πλαστικοί σωλήνες διακρίνονται σε σωλήνες από

χλωριούχο πολυβυνίλιο μη πλαστικοποιημένο (P.V.C) και σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής

πυκνότητας (ΡΕ 80,100) ή χαμηλής πυκνότητας (ΡΕ 25).

Όλοι οι πλαστικοί σωλήνες εξασφαλίζουν ευκολία στη μεταφορά και εγκατάσταση (μικρό

βάρος), αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, οικονομικότητα και βέλτιστη ασφάλεια σε κίνδυνο

διάβρωσης διότι δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό ιζημάτων στην εσωτερική τους επιφάνεια.

Επιλέγεται για το εξωτερικό υδραγωγείο ο αγωγός να είναι χαλυβδοσωλήνας DN250 mm και

για τα εσωτερικά δίκτυα σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΗDPE) 3ης γενιάς, ονομαστικής πίεσης

λειτουργίας 12,5 at..

Οι συνδέσεις θα πραγματοποιούνται αυτογενώς με ηλεκτροσυγκόλληση. Η συνδεσμολογία

των σωλήνων θα γίνεται με ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο (ταυ, καμπύλες, συστολές ) και

ηλεκτρομούφα σε κάθε συγκόλληση. Οι παροχές θα πραγματοποιούνται με

ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλα παροχής σε κάθε σημείο υδροδότησης.

3.2.3. Συσκευές ελέγχου και ασφαλείας

Τα υδραγωγεία ελέγχονται με σύστημα δικλείδων ελέγχου, οι οποίες τοποθετούνται στις

βασικές διακλαδώσεις, για να απομονώνουν τμήματα του αγωγού, όταν αυτό χρειαστεί. Οι

δικλείδες θα είναι συρταρωτές, κλάσης 16 ατμοσφαιρών και τύπου ανάλογα με τη διάμετρο

του αγωγού (βλ. σχέδιο Τ3). O χειρισμός τους γίνεται με κλειδί από την επιφάνεια του

εδάφους.

Σε χαμηλά σημεία θα τοποθετηθούν συσκευές εκκένωσης, που αποτελούνται από σύστημα

δύο δικλείδων και τμήμα αγωγού απαγωγής του νερού σε παρακείμενο φρεάτιο.

Σε επιλεγμένα ψηλά σημεία του εξωτερικού υδραγωγείου θα τοποθετηθούν αερεξαγωγοί

βαλβίδες διπλής ενέργειας, διαμέτρου DN 50 mm, σε φρεάτιο με δικλείδα απομόνωσης.
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3.3. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

3.3.1. Ρύθμιση λειτουργίας αντλιοστασίων

Στα αντλιοστάσια Α1 και Α2 θα εγκατασταθεί σύστημα ρύθμισης με υπερυψωμένη δεξαμενή.

Το σύστημα αυτό είναι από τα ασφαλέστερα και απλούστερα και εφαρμόζεται, κατά

προτεραιότητα στα αντλιοστάσια ύδρευσης, Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα απλή και ασφαλής

όταν μπορεί να εξευρεθεί στην γύρω περιοχή θέση για υπερυψωμένη δεξαμενή.

Επί πλέον σημειώνεται ότι το σύστημα ρύθμισης αυτό δεν υστερεί σε βαθμό απόδοσης, έναντι

άλλων δεδομένου ότι τα αντλητικά συγκροτήματα εργάζονται γενικά με ευνοϊκές συνθήκες

δηλ. περί το σημείο ονομαστικής λειτουργίας τους B.E.P. (= BEST EFFICIENCY POINT).

Στο σύστημα αυτό οι αντλίες ελέγχονται από την στάθμη του νερού στην υπερυψωμένη

ρυθμιστική δεξαμενή, με τέτοιο τρόπο ώστε η παροχή του αντλιοστασίου να προσαρμόζεται

έμμεσα μεν, αλλά με ασφάλεια προς την ζήτηση. Αυτό θα γίνεται με διαδοχικές εκκινήσεις-

στάσεις των αντλητικών συγκροτημάτων, ανάλογα με την στάθμη της δεξαμενής. Κάθε φορά

η διαφορά μεταξύ της παροχής των αντλιών που θα λειτουργούν και της ζήτησης, θα

καλύπτεται με αύξηση ή μείωση του ρυθμιστικού όγκου της δεξαμενής.

Στο αντλιοστάσιο Α3 (BOOSTER) η ρύθμιση λειτουργίας γίνεται με βάση την πίεση στην

εξαγωγή με την βοήθεια πιεζοστάτη και μικρού αεροφυλακίου.

3.3.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλητικών συγκροτημάτων

Στο αντλιοστάσιο Α1 όπως και στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α2 προκρίθηκαν αντλητικά

συγκροτήματα κατακόρυφα με αντλίες εμβαπτιζόμενου τύπου (WET TYPE) και

ηλεκτροκινητήρες κατακόρυφους επιφανείας. Η λύση αυτή, πέραν των άλλων

πλεονεκτημάτων για τις συγκεκριμένες αντλήσεις είναι και συνολικά οικονομικά ενδιαφέρουσα

δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ως υπόγειο τμήμα του αντλιοστασίου (δεξαμενή

αναρρόφησης) η αναγκαία δεξαμενή.

Οι εξαγωγές των αντλιών βρίσκονται σε ισόγειο τμήμα, στο οποίο βρίσκονται και οι

ηλεκτροκινητήρες.

Οι ηλεκτρικοί πίνακες Χ.Τ.-400V (γενικοί-τροφοδοσίας ηλεκτροκινητήρων) βρίσκονται και

αυτοί στο ισόγειο του αντλιοστασίου.

Εκτός αντλιοστασίου, προβλέπεται κατάλληλος μετρητής παροχής νερού για την ένδειξη της

αντλούμενης ποσότητας νερού, καθώς και η διάταξη αντιπληγματικής προστασίας με

αεροφυλάκιο.
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Με την βοήθεια μονοράγας προβλέπεται να εξυπηρετείται η τοποθέτηση και ανέλκυση-

εκτοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων.

Για την τροφοδότηση της υψηλής ζώνης Πανοράματος, στην οποία η πίεση της δεξαμενής

είναι ανεπαρκής προβλέπεται σύστημα αντλητικών συγκροτημάτων ενισχυτικών της πίεσης

(BOOSTER) τα οποία θα αναρροφούν νερό από την δεξαμενή και θα καταθλίβουν αυτό απ’

ευθείας στο δίκτυο με την βοήθεια ανιχνευτού της πίεσης και αεροφυλακίου.

Το αντλιοστάσιο Α3 προβλέπεται μέσα στο βανοστάσιο της δεξαμενής και αποτελείται από

μικρές κατακόρυφες αντλίες IN-LINE.

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα τοποθετηθεί εντός του βανοστασίου και θα εξυπηρετεί εκτός της

άντλησης και τις ανάγκες του βανοστασίου (ηλεκτροφωτισμός κλπ.).

3.3.3. Λειτουργικά χαρακτηριστικά αντλητικών συγκροτημάτων

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων συνοψίζονται στον ακόλουθο

πίνακα,

Αντλιοστάσιο
Αριθμός αντλητικών

μονάδων
(κύριες+εφεδρικές)

Ονομαστική
παροχή
(m3/h)

Μανομετρικό
(μ.Σ.Υ.)

Ισχύς
(KW)

Α1 1+1 140,0 146,5 92

Α2 1+1 140,0 155,0 92

Α3 1+1 12,7 24,0 3

3.3.4. Λοιπός εξοπλισμός αντλιοστασίων

Η ρύθμιση λειτουργίας των αντλητικών μονάδων του αντλιοστασίου Α3 στη δεξαμενή

Πανοραματος, θα γίνεται με βάση τη ζήτηση στο εξυπηρετούμενο δίκτυο, Συνεπώς απαιτείται

σύστημα διατήρησης της πιέσεως στο δίκτυο με αεροφυλάκιο, το οποίο θα εξυπηρετεί από

τη μηδενική ζήτηση μέχρι του σημείου της παροχής μιας αντλητικής μονάδας. Επιλέγεται

αεροφυλάκιο 500λ με μεμβράνη, ώστε να μην απαιτείται αεροσυμπιεστής για την

συμπλήρωση αέρα.

Επιπρόσθετα, για αυξημένη αξιοπιστία θα εγκατασταθεί ένα μικρό εφεδρικό πετρελαιοκίνητο

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ελάχιστης ισχύς 12,5~15,0KVA, υδρόψυκτο με ενσωματωμένη

δεξαμενή καυσίμου ημερήσιας λειτουργίας, για την περίπτωση διακοπής της τροφοδότησης

από την ΔΕΗ.

Οι σωληνώσεις που περιλαμβάνονται στις Η/Μ εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων

προβλέπονται χαλύβδινες, κατασκευασμένες από χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον St 37-2 κατά

DIN 17100 και θα βασίζονται σε χαλυβοσωλήνες με ευθεία ραφή δια ηλεκτρικής αντιστάσεως
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(E.R.W.) μέχρι και ονομαστική διάμετρο DN 350. Για μεγαλύτερες διαμέτρους μπορεί να είναι

με σπειροειδή ραφή και θα ακολουθούν τους κανονισμούς ΕΛΟΤ ή αναγνωρισμένα διεθνή

πρότυπα (DIN, ISO, ASTM, API κλπ.)

Στην εξαγωγή κάθε αντλίας θα εγκατασταθεί βαλβίδα αντεπιστροφής, χειροκίνητη δικλείδα και

ειδικό τεμάχιο εξάρμωσης. Στις αναρροφήσεις των φυγοκεντρικών αντλιών Α3 προβλέπεται

δικλείδα.

Η σύνδεση - απομόνωση των αεροφυλακίων θα γίνει με σωλήνωση και δικλείδα επίσης

χειροκίνητη.

Για τις αντλήσεις Α1 και Α3 προβλέπονται κατάλληλου τύπου παροχόμετρα η ένδειξη των

οποίων θα μπορεί να τηλεμεταδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου.

Σε κάθε αντλία προβλέπεται δικλείδα απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής. Στις αντλίες

του αντλιοστασίου Α3 προβλέπεται επί πλέον δικλείδα διακοπής και στην αναρρόφηση. Οι

καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών κάθε κατάθλιψης συνδέονται σε συλλέκτη ο οποίος θα

συνδεθεί με τον εξωτερικό καταθλιπτικό αγωγό.

Για την εξυπηρέτηση του αντλιοστασίου Α1 προβλέπονται όπως αναφέρθηκε κατάλληλη

ανυψωτική εγκατάσταση, δηλ χειροκίνητη μονοράγα 1,5 τον.

Για την αντιμετώπιση, των φαινομένων του υδραυλικού πλήγματος στο αντλιοστάσιο Α1, θα

τοποθετηθεί, αεροφυλάκιο αντιπληγματικής προστασίας.

Εκτός από τα πιο πάνω προβλέπεται πλήρες σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

εγκατάσταση φωτισμού, αντικεραυνική προστασία, γειώσεις κλπ.

3.4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφονται τα γενικά σύνολα των κυριότερων εργασιών που

απαιτούνται για την κατασκευή των έργων του δικτύου διανομής και του συνόλου των έργων

προσαγωγής, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (m3 ) 8.800,00

2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (m3 ) 8.800,00

3. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (m3 ) 3.100,00

4. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΑΜΜΟ (m3 ) 3.600,00

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (m3 ) 6.700,00

6. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΜ 780,00
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(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ) (m3 )

7. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ
(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ) (m3 ) 500,00

8. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C 25/30 ΕΡΓΩΝ ΠΜ
(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ) (m3 ) 330,00

9. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ
(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ) (kgr ) 33.210,00

Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν επιπλέον και οι ακόλουθες εργασίες:

 Προσωρινές μετατοπίσεις ή αναρτήσεις σωληνώσεων, καλωδίων ή άλλων στοιχείων

των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) υπόγειων, υπέργειων ή

εναέριων.

 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό

συνθήκες στενότητος χώρου.

 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής

 Λοιπές εργασίες περάτωσης δομικού μέρους αντλιοστασίων και δεξαμενής

 Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενής

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αγωγών υπό πίεση (φρεάτια

εκκένωσης/αερεξαγωγού, βαλβίδες διακοπής)

 Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών.

Μάνδρα, 03.08.2016

Συντάχθηκε, Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε,

Κρητικός Ανδρέας
Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με Γ’ βαθμό

Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με B’ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 238/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής


