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«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»  ΕΡΓΟ: 

 

«Μονάδα Αφαλάτωσης στο 

 Μέριχα Kύθνου (Ν0600a)» 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.670.400,00 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην Κατασκευή Εγκατάστασης Εξυγίανσης νερού 
(αφαλάτωσης) για τη νήσο Κύθνο των Κυκλάδων στην περιοχή Μέριχα.  
 
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση δύο (2) συστηµάτων εξυγίανσης νερού 
(αφαλάτωση) δυναµικότητας 300 κ.µ./ηµέρα έκαστο, καθώς και τα συνοδά τεχνικά 
έργα που απαιτούνται. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η προµήθεια, εγκατάσταση 
και παρακολούθηση-συντήρηση-εγγύηση επί 12µηνο και επί 24ώρου βάσεως, καθώς 
και η εκπαίδευση επί δύο εβδοµάδες δύο τεχνιτών του αντίστοιχου ∆ήµου Κύθνου 
επί του συστήµατος εξυγίανσης νερού για την παραγωγή πόσιµου νερού. Η µονάδα 
αφαλάτωσης, προκατασκευασµένη σε χαλύβδινο κιβώτιο (container), θα τοποθετηθεί 
στην περιοχή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Ν. Κύθνου σε γήπεδο έκτασης 
7.026,62 τ.µ. ιδιοκτησίας του δήµου και θα συνδεθεί µε όλα τα απαραίτητα 
συστήµατα και γραµµές τροφοδοσίας (θαλασσινό νερό, απαγωγή άλµης, δίκτυο 
πόσιµου νερού, δίκτυο ∆ΕΗ). 
 
Επίσης θα κατασκευασθούν τρείς αγωγοί: α) καταθλιπτικός αγωγός, µήκους 1600 m 
περίπου, µεταφοράς του θαλασσινού νερού, β) καταθλιπτικός αγωγός, µήκους 500 m 
περίπου µεταφοράς του καθαρού νερού από τις εγκαταστάσεις εξυγίανσης νερού 
προς την υφιστάµενη δεξαµενή ύδρευσης του οικισµού Μέριχα, χωρητικότητας 400 
κ.µ., και γ) αγωγός µεταφοράς άλµης µήκους 1650 m περίπου.  
 
Ακόµη θα κατασκευασθούν τρία αντλιοστάσια : α) το αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού 
που θα τοποθετηθεί εντός ισόγειου οικίσκου και θα αναρροφά από υπόγειο υγρό 
θάλαµο που θα επικοινωνεί µε τη θάλασσα, β) το αντλιοστάσιο άλµης που θα είναι 
υπόγειο, γ) το αντλιοστάσιο καθαρού νερού που θα τοποθετηθεί εντός ισόγειου 
οικίσκου και θα αναρροφά από τις δεξαµενές καθαρού νερού. 
 
Στο έργο περιλαµβάνονται τα εσωτερικά υδραυλικά δίκτυα των αντλιοστασίων και οι 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις τους, καθώς και οι λοιπές 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του περιβάλλοντα χώρου. Επιπλέον στο έργο 
περιλαµβάνονται (α) η επέκταση των δικτυών ΟΚΩ καθώς και (β) αρχαιολογικές 
εργασίες. 
Στη συνέχεια αναλύονται οι εργασίες του έργου στα παρακάτω υποκεφάλαια : 
1.Υδραυλικά έργα 
2. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 
3. Εγκατάσταση εξοπλισµού αφαλάτωσης 
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1. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για τις ανάγκες του έργου εγκατάστασης 2 συστηµάτων εξυγίανσης νερού 
(αφαλάτωση) δυναµικότητας 300 m3/ηµέρα έκαστο, στην περιοχή του Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου της Ν. Κύθνου θα κατασκευασθούν οι εξής αγωγοί: 

i. Καταθλιπτικός αγωγός, µήκους περίπου 1592 m, µεταφοράς του 
θαλασσινού νερού από την περιοχή βορειοανατολικά του Λιµανιού του 
Μέριχα προς τις εγκαταστάσεις εξυγίανσης νερού στην περιοχή του 
Γηπέδου Ποδοσφαίρου. 

ii. Καταθλιπτικός αγωγός, µήκους περίπου 478 m, µεταφοράς του 
καθαρού νερού από τις εγκαταστάσεις εξυγίανσης νερού προς την 
υφιστάµενη δεξαµενή ύδρευσης του οικισµού Μέριχα, χωρητικότητας 
400 m3. 

iii. Αγωγός µεταφοράς άλµης µήκους περίπου 1623 m από τις 
εγκαταστάσεις εξυγίανσης νερού στην περιοχή του Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου στην περιοχή βορειοανατολικά του Λιµανιού του Μέριχα. 

Οι αγωγοί θα διαθέτουν φρεάτια εκκένωσης και εξαερισµού. 

 

1.2 ΑΓΩΓOI ΡΟΗΣ 

1.2.1 Επιλογή αγωγών 

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θαλασσινού και καθαρού νερού επελέγη να είναι από HDPE 
3ης γενιάς και ο καταθλιπτικός αγωγός άλµης επελέγη να είναι από HDPE 2ης γενιάς. 

1.2.2 Καταθλιπτικός αγωγός θαλασσινού νερού 

Ο καταθλιπτικός αγωγός µεταφοράς του θαλασσινού νερού από την περιοχή 
βορειοανατολικά του Λιµανιού του Μέριχα και µέσω του υπάρχοντος 
ασφαλτοστρωµένου δρόµου θα οδεύει προς τις εγκαταστάσεις εξυγίανσης νερού 
στην περιοχή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου. 

Ο αγωγός θα έχει µήκος περίπου 1592 m και θα είναι διατοµής Φ200 από HDPE 3ης 
γενιάς 16 atm. 

1.2.3 Καταθλιπτικός αγωγός καθαρού νερού 

Ο καταθλιπτικός αγωγός του καθαρού νερού θα εκκινεί από το αντίστοιχο 
αντλιοστάσιο και µέσω του υπάρχοντος δρόµου (αρχικά ασφαλτοστρωµένου και 
κατόπιν χωµατόδροµου) θα οδεύει προς τη υφιστάµενη δεξαµενή ύδρευσης του 
Οικισµού Μέριχα, χωρητικότητας 400 m3. 

Ο αγωγός θα έχει µήκος  περίπου 478 m και θα είναι διατοµής Φ140 από HDPE 3ης 
γενιάς 16 atm. 

1.2.4 Καταθλιπτικός αγωγός άλµης 

Ο καταθλιπτικός αγωγός µεταφοράς της άλµης θα εκκινεί από το αντίστοιχο 
αντλιοστάσιο και µέσω του υπάρχοντος ασφαλτοστρωµένου δρόµου θα οδεύει προς 
την περιοχή βορειοανατολικά του Λιµανιού του Μέριχα. 

Ο αγωγός θα έχει µήκος περίπου 1623 m και θα είναι διατοµής Φ200 από HDPE 2ης 
γενιάς 10 atm. 
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1.3 ΦΡΕΑΤΙΑ 

1.3.1 Φρεάτια εκκένωσης 

Όλοι οι αγωγοί θα διαθέτουν φρεάτια εκκένωσης από σκυρόδεµα. Οι θέσεις των 
φρεατίων εκκένωσης φαίνονται στα Σχέδια Οριζοντιογραφίας των αγωγών 
θαλασσινού, καθαρού νερού και άλµης (Σχέδια D014, D015, D016 αντίστοιχα) και 
στα αντίστοιχα Σχέδια Μηκοτοµών (Σχέδια D017, D018 και D019). 

Στο φρεάτιο υπάρχει επαρκής χώρος, ούτως, ώστε η εκκένωση να πραγµατοποιείται 
σε παρακείµενο φυσικό αποδέκτη µε τη βοήθεια φορητής αντλίας. 

 

1.3.2 Φρεάτια εξαερισµού 

Όλοι οι αγωγοί θα διαθέτουν φρεάτια εκκένωσης από σκυρόδεµα. Οι θέσεις των 
φρεατίων εκκένωσης φαίνονται στα Σχέδια Οριζοντιογραφίας των αγωγών 
θαλασσινού, καθαρού νερού και άλµης (Σχέδια D014, D015, D016 αντίστοιχα) και 
στα αντίστοιχα Σχέδια Μηκοτοµών (Σχέδια D017, D018 και D019). 

Οι βαλβίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι τύπου εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield. 

 

 

1.4 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 

Στα σηµεία που οι καταθλιπτικοί αγωγοί αλλάζουν οριζόντια ή κατακόρυφη 
διεύθυνση θα κατασκευαστούν αγκυρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα. Οι θέσεις των 
αγκυρώσεων φαίνονται στα Σχέδια Οριζοντιογραφίας των αγωγών θαλασσινού, 
καθαρού νερού και άλµης (Σχέδια D014, D015, D016 αντίστοιχα) και στα αντίστοιχα 
Σχέδια Μηκοτοµών (Σχέδια D017, D018 και D019). 

 

1.5 ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ 

Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν εντός σκάµµατος µέσου πλάτους 0,60 m και µέσου 
βάθους περίπου 1,15 - 1,20 m, ούτως ώστε το άνω µέρος του αγωγού να καλύπτεται 
κατά 0,90 m. Έτσι εξασφαλίζεται η προστασία του αγωγού από τη διέλευση βαρέων 
οχηµάτων και τα σκάµµατα των αγωγών τοποθετούνται εντός του πλάτους του 
υπάρχοντος δρόµου. 

Οι αγωγοί θα εγκιβωτιστούν σε στρώση άµµου λατοµείου στον πυθµένα των 
σκαµµάτων τους και στη συνέχεια θα επιχωθούν µε επιµέλεια µε κατάλληλα 
επιλεγµένα προϊόντα εκσκαφής.  

Η επίχωση θα γίνεται σε στρώσεις µέχρι 25 cm και ο βαθµός συµπύκνωσης δε θα 
είναι κατώτερος από 95% σύµφωνα µε την τροποποιηµένη δοκιµασία PROCTOR. 

Τέλος, θα αποκαθίστανται πλήρως τα οδοστρώµατα που καθαιρέθηκαν κατά τις 
εργασίες εκσκαφής. 

 

1.6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού θα τοποθετηθεί εντός ισόγειου οικίσκου και θα 
αναρροφά από υπόγειο υγρό θάλαµο που θα επικοινωνεί µε τη θάλασσα. Θα είναι 
εφοδιασµένο µε τρία αντλητικά συγκροτήµατα.  
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Ο οικίσκος θα είναι εφοδιασµένος µε διπλή µεταλλική πόρτα µε περσίδες εξαερισµού 
και παράθυρο.  

Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα αγκυρώνονται σε βάσεις από δευτερογενές 
σκυρόδεµα, οι οποίες θα εδράζονται στην πλάκα δαπέδου του αντλιοστασίου.  

Ο υγρός θάλαµος αναρρόφησης θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα ανθεκτικού σε 
θαλασσινό νερό (σύµφωνα 12.6 ΚΤΣ –97 C25/30, µε επικάλυψη 5 εκ, 400 χγρ/µ3 και 
χαµηλό λόγο 0,48 νερό προς τσιµέντο). 

 

1.7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΆΛΜΗΣ 

Το αντλιοστάσιο άλµης θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα είναι 
υπόγειο και θα είναι εφοδιασµένο µε δύο αντλητικά συγκροτήµατα. Το αντλιοστάσιο 
θα είναι χωρισµένο σε: 

• υπόγειο υγρό θάλαµο, 

• υπόγειο ξηρό θάλαµο αντλιών και  

• υπόγειο ξηρό θάλαµο βανών.  

Στην οροφή του υγρού και των δύο ξηρών θαλάµων θα υπάρχουν ανοίγµατα 
διαστάσεων για την ανύψωση και κάθοδο των αντλητικών συγκροτηµάτων, για τον 
έλεγχο των βανών και την κάθοδο µε κατακόρυφη µεταλλική σκάλα στις αντλίες.  

Όλα τα ανοίγµατα θα είναι καλυµµένα µε θερµογαλβανισµένα καπάκια.  

Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα αγκυρώνονται σε βάσεις από δευτερογενές 
σκυρόδεµα, οι οποίες θα εδράζονται στην πλάκα δαπέδου του αντλιοστασίου.  

Οι υγροί θάλαµοι – φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα ανθεκτικό σε 
θαλασσινό νερό (σύµφωνα 12.6 ΚΤΣ - 97 C25/30, µε επικάλυψη 5 εκ, 400 χγρ/µ3 και 
χαµηλό λόγο 0,48 νερό προς τσιµέντο). 

 

1.8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το αντλιοστάσιο καθαρού νερού θα τοποθετηθεί εντός ισόγειου οικίσκου και θα 
αναρροφά από τις δεξαµενές καθαρού νερού. Θα είναι εφοδιασµένο µε δύο αντλητικά 
συγκροτήµατα ενώ θα υπάρχει θέση και για 3ο αντλητικό συγκρότηµα (µελλοντικές 
ανάγκες).  

Ο οικίσκος θα είναι κατασκευασµένος από πετάσµατα τύπου sandwich από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης και θα είναι εφοδιασµένος µε 
διπλή µεταλλική πόρτα µε περσίδες εξαερισµού και 4 παράθυρα. Η στέγη του θα έχει 
κλίση 1% και το µέσο ύψος του θα είναι 2,80 m.  

Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα αγκυρώνονται σε βάσεις από δευτερογενές 
σκυρόδεµα, οι οποίες θα εδράζονται στην πλάκα δαπέδου του αντλιοστασίου.  

 

1.9 ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΆΛΜΗΣ 

Ο αγωγός της άλµης θα καταλήγει στη θάλασσα µέσω µικρού τεχνικού έργου 
προστασίας του. Το τεχνικό θα αποτελείται από βάση από σκυρόδεµα ανθεκτικού σε 
θαλασσινό νερό (σύµφωνα 12.6 ΚΤΣ - 97 C25/30, µε επικάλυψη 5 cm, 400 kgr/m3 
και χαµηλό λόγο 0,48 νερό προς τσιµέντο) πάνω στην οποία θα αγκυρώνει µεταλλικό 
ορθογώνιο φρεάτιο 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m από ανοξείδωτη λαµαρίνα, επίσης, 
ανθεκτική στο θαλασσινό νερό (ποιότητα AISI 316). Μέσα στο κουτί ο αγωγός θα 
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προστατευτεί µε ανοξείδωτο µεταλλικό πλέγµα ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό 
(ποιότητα AISI 316). 

Ο αγωγός και το µεταλλικό κουτί θα είναι βυθισµένα κατά 0,30 m από την κατώτατη 
στάθµη της θάλασσας. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ  

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

2.1.1 Γενικά 

Αντικείµενο του παρόντος είναι η τεχνική περιγραφή των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων του έργου που απαρτίζεται από τις εξής επί 
µέρους εγκαταστάσεις:  

 

1. Αντλιοστάσιο Καθαρού Νερού 

α. Εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήµατος δύο αντλιών (η µία εφεδρική) και 
θέση για µία ακόµη αντλία για µελλοντική επέκταση του συγκροτήµατος.  

β. Εσωτερικά υδραυλικά δίκτυα. 

γ. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων (φωτισµός, κίνηση). 

δ. Εγκαταστάσεις Αυτοµατισµών.  

ε. Εγκατάσταση γείωσης. 

2. Αντλιοστάσιο Άλµης 

α. Εγκατάσταση δύο αντλιών άντλησης άλµης (η µία εφεδρική).  

β. Εσωτερικά υδραυλικά δίκτυα. 

γ. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων (φωτισµός, κίνηση). 

δ. Εγκαταστάσεις Αυτοµατισµών.  

ε. Εγκατάσταση γείωσης. 

3. Αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού 

α. Εγκατάσταση δύο αντλιών άντλησης θαλασσινού νερού (η µία εφεδρική). 

β. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων (φωτισµός, κίνηση). 

γ. Εγκαταστάσεις Αυτοµατισµών.  

4. Περιβάλλον Χώρος 

α. Ισχυρά ρεύµατα (δίκτυα τροφοδοσίας Ηλεκτρικών Πινάκων, Εξωτερικός 
φωτισµός). 

β. ∆ίκτυα αυτοµατισµών. 

 

Οι εγκαταστάσεις και τα προτεινόµενα µηχανήµατα και συσκευές θα έχουν άριστη και 
δοκιµασµένη συµπεριφορά στη χρήση και θα παρέχουν µεγάλη ευκολία στη 
συντήρηση. 

Οι εγκαταστάσεις νοούνται πλήρως περατωµένες, ρυθµισµένες, δοκιµασµένες και 
παραδοµένες σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Στην κατασκευή των εγκαταστάσεων 
περιλαµβάνεται και κάθε υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτούνται για την ορθή 
και πλήρη εκτέλεση των κατασκευών.  

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά ανά εγκατάσταση, οι απαιτήσεις των Η/Μ 
εγκαταστάσεων του έργου. Τονίζεται εδώ ότι όπου το παρόν κείµενο έρχεται σε 
αντίθεση µε τους αντίστοιχους κανονισµούς, ισχύει πάντα το δυσµενέστερο από 
άποψη ασφάλειας και κόστους κατασκευών. Επίσης, όπου οι αντίστοιχοι κανονισµοί 
συµπληρώνουν το παρόν, ισχύουν οι κανονισµοί. 
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2.1.2 Κανονισµοί - Τεχνικές Οδηγίες 

Η µελέτη έχει συνταχθεί µε βάση τους παρακάτω κανονισµούς, τεχνικές οδηγίες. 

1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών ρευµάτων 

Οι εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε: 

- Τους ισχύοντες επίσηµους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους για κάθε 
κατηγορία εγκαταστάσεων για την οποίαν υφίστανται παρόµοιοι κανονισµοί 
καθώς επίσης και κάθε συµπλήρωση ή τροποποίηση αυτών. 

Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξής:  

• Πρότυπo του ΕΛΟΤ HD 384. 

• Κανονισµός Πυροπροστασίας των κτιρίων Π.∆. 71/88 (για το φωτισµό 
ασφαλείας και οδεύσεων διαφυγής). 

• Κανονισµοί και Προδιαγραφές διεθνών ή ευρωπαϊκών επιτροπών σε ισχύ, 
όπως: 

- IEC: [International Electrotechnical Commission]. 

- CEE: [International Commission on Rules for the Approval of Electrical 
Equipment]. 

• Κανονισµοί σε ισχύ άλλων χωρών όπως DIN, VDE, ES που αναφέρονται 
είτε σε προδιαγραφές µελέτης είτε σε κατασκευή υλικών και µηχανηµάτων 
εφόσον δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς κανονισµούς ή πρότυπα. 

• Κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας για εξαιρετική ποιότητα κατασκευής 
ανταποκρινόµενης σε υψηλές απαιτήσεις. 

• Οδηγίες του κατασκευαστή των διαφόρων συσκευών, µηχανηµάτων και 
οργάνων. 

- Ηλεκτροφωτισµός δρόµων (ΦΕΚ 573/09.09.1986) 

 

2. Ασθενή ρεύµατα 

Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων στις οποίες αφορά η παρούσα είναι η 
εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατισµών (PLC). 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε: 

• Τους ισχύοντες Κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους [Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., Ε.Τ., 
Υπουργείο Συγκοινωνιών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ.λ.π.] όπου έχουν 
εφαρµογή καθώς επίσης και µε τους αντίστοιχους Κανονισµούς ασφαλείας.  

• Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί πρότυπα, οδηγίες ή κανονισµοί από 
Ελληνικά επίσηµα όργανα (π.χ. ΕΛΟΤ), θα εφαρµοσθούν κατά 
προτεραιότητα. 

• Τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς εκτός εάν καλύπτονται από τους παραπάνω 
Ελληνικούς Κανονισµούς και ειδικότερα τους κανονισµούς:  

- VDE 0190: Περί κανονισµών για εγκατάσταση αγωγών και µέτρων 
προστασίας συστηµάτων µε τάση µέχρι 1000 V.  

- Περί κανονισµών για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία 
συστηµάτων τηλεπικοινωνιών συµπεριλαµβανοµένων και των 
εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών.  



 

K:\N0600a\cons\tefhi\TP_5222.doc                       8                                                 Ν0600a/5222/Β02 

 

- VDE 0100: Περί εγκαταστάσεων µέχρι 1000 V. 

- VDE 0800: Περί ασθενών ρευµάτων – τηλεπικοινωνιών. Εγκατάσταση και 
λειτουργία. 

- VDE 0815:Περί τοποθετήσεως καλωδίων και αγωγών για εγκαταστάσεις 
ασθενών ρευµάτων – τηλεπικοινωνιών. 

- VDE 0816: Περί καλωδίων ασθενών ρευµάτων – τηλεπικοινωνιών σε 
εξωτερικούς χώρους. 

• Τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων 
συσκευών, µηχανηµάτων και οργάνων. 

• Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας 
εργασία, που να ανταποκρίνεται στις δυτικοευρωπαϊκές απαιτήσεις. 

 

2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

2.2.1 Αντλιοστάσιο καθαρού νερού 

Στο αντλιοστάσιο καθαρού νερού θα εγκατασταθεί πιεστικό συγκρότηµα δύο αντλιών, 
η µία εφεδρική και θα διαθέτει θέση µίας ακόµη αντλίας για µελλοντική επέκταση του 
συγκροτήµατος. Συνοδεύεται µε τον απαραίτητο υδραυλικό εξοπλισµό όπως 
γαλβανισµένοι συλλέκτες αναρρόφησης – κατάθλιψης, τις απαραίτητες βάνες, 
αντεπίστροφα και γενικά όλα τα εξαρτήµατα και υλικά για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του καθώς και ηλεκτρικό πίνακα που περιλαµβάνει, µετατροπέα συχνότητας 
(inverter) για αυτόµατη µεταβολή στροφών του κινητήρα, µονάδα ελέγχου, ρελέ, 
θερµικά, ασφαλειοδιακόπτες και γενικά το σύνολο του απαραίτητου ηλεκτρολογικού 
υλικού.  

Επίσης, το συγκρότηµα συνοδεύεται µε τη µεταλλική βάση του συγκροτήµατος των 
αντλιών καθώς και του ηλεκτρικού πίνακα  

Το πιεστικό συγκρότηµα θα παραδοθεί συναρµολογηµένο και δοκιµασµένο από το 
εργοστάσιο. 

Οι αντλίες είναι τύπου in-line, κατακόρυφες, πολυβάθµιες, φυγοκεντρικές, 
συζευγµένες µέσω λυοµένου συνδέσµου µε ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου 
δροµέα 3×400V, 50Hz, IP55, κλάση µόνωσης F. 

Η κεφαλή και η βάση της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο EN-JS-1050/ ASTM 80-
55-06.  

Ο θάλαµος, το εξωτερικό χυτώνιο και η πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 
1.4301/ ΑISI 304. Ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 316, 431. Η 
στεγανοποίηση του άξονα γίνεται µέσω µηχανικού στυπιοθλίπτη. 

 

Σύµφωνα µε την υδραυλική µελέτη η απαιτούµενη παροχή για τη A’ φάση είναι 600 
m3/ηµέρα (25,92 m3/h) και το µανοµετρικό 46,9 m, ενώ για τη Β’ φάση η παροχή είναι 
1200 m3/ηµέρα (52,2 m3/h) και το µανοµετρικό 53,6 m. 

Το επιλεχθέν συγκρότηµα στη A’ φάση που θα εγκατασταθούν δύο αντλίες, η µία 
εφεδρική, εξασφαλίζει παροχή 28 m3/h και µανοµετρικό 70 m, ενώ στη Β’ φάση που 
θα προστεθεί ακόµη µία αντλία και θα εξακολουθεί η µία να είναι εφεδρική, 
εξασφαλίζει παροχή 68 m3/h και µανοµετρικό 70 m. 

Η µονάδα ελέγχου πραγµατοποιεί τον έλεγχο περισσοτέρων της µιας αντλιών 
συνδεδεµένων παράλληλα, ώστε να διατηρούν ένα δίκτυο υπό σταθερές συνθήκες. 
Αυτό επιτυγχάνεται όχι µόνο µεταβάλλοντας τον αριθµό των αντλιών που είναι σε 
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λειτουργία αλλά ρυθµίζοντας και τις στροφές τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
δικτύου. 

Για παράδειγµα µία δεδοµένη κατανάλωση προκαλεί πτώση πίεσης στο δίκτυο και ο 
πίνακας δίνει εντολή εκκίνησης της αντλίας Νο 1. Οι στροφές της αντλίας αυξάνουν 
αναλόγως της ζήτησης µέχρι το 100%. Εφόσον η ζήτηση εξακολουθήσει να αυξάνει, 
ο πίνακας εκκινεί την αντλία Νο 2 στο 100% των στροφών της και µειώνει τις 
στροφές της Νο 1 ώστε το άθροισµα τους να ανταποκρίνεται στη ζήτηση του δικτύου. 
Καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνει, η αντλία Νο 1 φτάνει το 100% των 
στροφών και τότε εµπλέκεται και η αντλία Νο 3 στο 100% των στροφών της, ενώ ο 
πίνακας ρίχνει για δεύτερη φορά τις στροφές της Νο 1 ρυθµίζοντας τις στροφές 
αναλόγως της ζήτησης.  

Κατά την επόµενη εκκίνηση του πιεστικού συγκροτήµατος, πρώτη (και µε έλεγχο των 
στροφών της) θα ξεκινήσει η αντλία Νο 2. 

Η µονάδα ελέγχου παρέχει: 

• Έλεγχο σταθερής πίεσης µέσω συνεχούς ρύθµισης των στροφών της 
αντλίας.  

• Ελεγκτή PID, µε δυνατότητα µεταβολής των παραµέτρων (Kp + Ti) του 
ελεγκτή. 

• ∆ιατήρηση σταθερής πίεσης στο σηµείο λειτουργίας, ανεξαρτήτως της 
πίεσης εισόδου. 

• Λειτουργία ON / OFF σε πολύ µικρή παροχή. 

• Αυτόµατη διαδοχή των αντλιών σε κάθε κύκλο λειτουργίας για την βέλτιστη 
απόδοση τους. 

• Επιλογή του ελάχιστου χρόνου µεταξύ εκκίνησης και στάσης, αυτόµατη 
εναλλαγή των αντλιών και προτεραιότητα λειτουργίας αντλίας. 

• Αυτόµατος έλεγχος λειτουργίας των αντλιών για την προστασία τους από 
τυχόν παύση µεγάλης διάρκειας. 

• ∆υνατότητα εφεδρείας στις αντλίες. 

• ∆υνατότητα εφεδρικού αισθητήρα. 

• ∆υνατότητα χειροκίνητου έλεγχου. 

• ∆υνατότητα εξωτερικής ρύθµισης του σηµείου λειτουργίας. 

• ∆υνατότητα αποµακρυσµένου σηµείου ελέγχου µε τις εξής λειτουργίες: 

- ON / OFF του συγκροτήµατος. 

- Max, min ή σηµείο λειτουργίας.  

- Έως 7 εναλλακτικά σηµεία ρύθµισης. 

• ∆ιαµόρφωση ανεξάρτητων ψηφιακών εισόδων και εξόδων. 

• Παρακολούθηση στην οθόνη του συγκροτήµατος των παρακάτω: 

- Ελάχιστα και µέγιστα όρια της. 

- Πίεση εισόδου. 

- Προστασία κινητήρων. 

- Έλεγχος αισθητηρίων και καλωδίων του συστήµατος για τυχόν 
δυσλειτουργίες. 



 

K:\N0600a\cons\tefhi\TP_5222.doc                       10                                                 Ν0600a/5222/Β02 

 

- Καταγραφή των τελευταίων 24 συναγερµών.  

• Ενδείξεις των παρακάτω λειτουργιών: 

- Γραφική παράσταση ανάλυσης 320 x 240 pixels µε φωτιζόµενη οθόνη 
υγρών κρυστάλλων. 

- Πράσινη ενδεικτική λυχνία για κατάσταση λειτουργίας και κόκκινη για 
περίπτωση βλάβης. 

- Ψυχρές επαφές για λειτουργία και βλάβη. 

 

Για προστασία τόσο των αντλιών όσο και του ηλεκτρικού εξοπλισµού το συγκρότηµα 
καθαρού νερού θα εγκατασταθεί εντός οικίσκου διαστάσεων 4,5 m x 4,5 m και ύψους 
2,80 m. Ο οικίσκος θα είναι µεταλλική κατασκευή µε πλαγιοκαλύψεις και οροφή από 
panels πολυουρεθάνης 5 cm, που εδράζονται σε βάση από µπετόν.  

 

2.2.2 Αντλιοστάσιο άλµης 

Στο αντλιοστάσιο άλµης θα εγκατασταθούν δύο αντλίες, η µία εφεδρική και θα 
προβλεφθεί στο αντλιοστάσιο θέση µίας ακόµη αντλίας για µελλοντική εγκατάσταση. 
Οι αντλίες θα τοποθετηθούν πάνω σε βάση από µπετόν 20 cm. Θα εγκατασταθεί ο 
απαραίτητος υδραυλικός εξοπλισµός όπως συλλέκτες αναρρόφησης – κατάθλιψης, 
οι απαραίτητες βάνες, αντεπίστροφα και γενικά όλα τα εξαρτήµατα και υλικά για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της κάθε αντλίας καθώς και ο ηλεκτρικός πίνακας που 
περιλαµβάνει τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας, ρελέ, θερµικά, 
ασφαλειοδιακόπτες και γενικά το σύνολο του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού.  

Προβλέπεται η εγκατάσταση µονοβάθµιας φυγοκεντρικής αντλίας δαπέδου 
(monoblock) µε τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης να σχηµατίζουν µεταξύ τους 
γωνία 90ο. 

Η αντλία είναι κατάλληλη για χρήση σε υγρό θερµοκρασίας από 0 oC έως 120 oC 
τουλάχιστον και η χαρακτηριστική καµπύλη θα είναι σύµφωνα µε το ISO 9906 Annex 
A.  

Το σώµα / κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα (1.4517 DIN 
W-NR) και θα φέρουν δακτυλίους φθοράς. 

Η πτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα (1.4517 DIN W-NR) 
και θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένη. 

Η στεγανοποίηση θα γίνεται από µηχανικό στυπιοθλίπτη για µεγαλύτερη αντοχή και 
ευκολία στην αντικατάσταση.  

Σύµφωνα µε την υδραυλική µελέτη η απαιτούµενη παροχή για την Α’ φάση είναι 1200 
m3/ηµέρα (52,2 m3/h) και το µανοµετρικό 15,21 m, ενώ για τη Β’ φάση η παροχή είναι 
2400 m3/ηµέρα (104,4 m3/h) και το µανοµετρικό 17,87 m. 

Η επιλεχθείσα αντλία στην Α’ φάση που θα εγκατασταθούν δύο αντλίες, η µία 
εφεδρική, καθώς και στη B’ φάση που θα προστεθεί ακόµη µία αντλία και θα 
εξακολουθεί η µία να είναι εφεδρική, εξασφαλίζει παροχή 55 m3/h και µανοµετρικό 45 
m. 

Ο υδραυλικός εξοπλισµός, βάνες, αντεπίστροφα, συλλέκτες θα είναι πλαστικά.  

Οι αντλίες θα τοποθετηθούν εντός υπόγειου αντλιοστασίου, διότι λόγω του είδους του 
αντλούµενου υγρού θεωρήθηκε πιο ασφαλές οι αναρροφήσεις των αντλιών άλµης να 
τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πυθµένα του υγρού θαλάµου 
άλµης. Το αντλιοστάσιο θα κατασκευασθεί από µπετόν και διαθέτει υγρό θάλαµο 
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διαστάσεων 5 m x 2 m x 3 m και ξηρό θάλαµο που θα εγκατασταθούν οι αντλίες 
διαστάσεων 5 m x 3 m x 3 m. Στο δάπεδο του ξηρού θαλάµου προβλέπεται η 
εγκατάσταση εντός φρεατίου υποβρύχιας αντλίας για τυχόν διαρρέοντα υγρά που 
οδηγούνται στον υγρό θάλαµο.  

 

2.2.3 Αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού 

Στο αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού θα εγκατασταθούν δύο αντλίες, η µία εφεδρική 
και θα προβλεφθεί στο αντλιοστάσιο θέση µίας ακόµη αντλίας για µελλοντική 
εγκατάσταση. 

Οι αντλίες θα τοποθετηθούν πάνω σε βάση από µπετόν 20 cm. Θα εγκατασταθεί ο 
απαραίτητος υδραυλικός εξοπλισµός όπως συλλέκτες αναρρόφησης – κατάθλιψης 
,οι απαραίτητες βάνες, αντεπίστροφα και γενικά όλα τα εξαρτήµατα και υλικά για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της κάθε αντλίας καθώς και ο ηλεκτρικός πίνακας µε 
ηλεκτρονική εναλλαγή που περιλαµβάνει τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας, ρελέ, 
θερµικά, ασφαλειοδιακόπτες, επιτηρητή φάσεων και γενικά το σύνολο του 
απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού.  

Προβλέπεται η εγκατάσταση µονοβάθµιας φυγοκεντρικής αντλίας δαπέδου 
(monoblock) µε τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης να σχηµατίζουν µεταξύ τους 
γωνία 90o. 

Η αντλία είναι κατάλληλη για χρήση σε υγρό θερµοκρασίας από 0ο C έως 120 οC 
τουλάχιστον και η χαρακτηριστική καµπύλη θα είναι σύµφωνα µε το ISO 9906 Annex 
A.  

Το σώµα / κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα (1.4517 DIN 
W-NR) και θα φέρουν δακτυλίους φθοράς. Η πτερωτή θα είναι κατασκευασµένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα (1.4517 DIN W-NR) και θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένη. Η 
στεγανοποίηση θα γίνεται από µηχανικό στυπιοθλίπτη για µεγαλύτερη αντοχή και 
ευκολία στην αντικατάσταση.  

Σύµφωνα µε την υδραυλική µελέτη η απαιτούµενη παροχή για τη A’ φάση είναι 1800 
m3/ηµέρα (78,12 m3/h) και το µανοµετρικό 32,09 m, ενώ για τη Β’ φάση η παροχή 
είναι 3600 m3/ηµέρα (156,6 m3/h) και το µανοµετρικό 43,35 m. 

Το επιλεχθέν συγκρότηµα στη A’ φάση που θα εγκατασταθούν δύο αντλίες, η µία 
εφεδρική, καθώς και στη Β’ φάση που θα προστεθεί ακόµη µία αντλία και θα 
εξακολουθεί η µία να είναι εφεδρική, εξασφαλίζει παροχή 80 m3/h και µανοµετρικό 60 
m. 

Ο υδραυλικός εξοπλισµός, βάνες, αντεπίστροφα, συλλέκτες θα είναι πλαστικά. 

Το αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί στην περιοχή του λιµανιού του Μέριχα, σε 
απόσταση περίπου 1590 m από τη µονάδα αφαλάτωσης. Η ηλεκτρική τροφοδοσία 
του αντλιοστασίου θα γίνει, µέσω µετρητή, από το πλησιέστερο προς το αντλιοστάσιο 
δίκτυο της ∆ΕΗ.  

Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των αντλιών θα γίνεται είτε µέσω των 
πλωτηροδιακοπτών που θα τοποθετηθούν εντός του φρεατίου αναρρόφησης είτε 
από τον PLC που θα εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο καθαρού νερού συναρτήσει της 
στάθµης των δεξαµενών θαλασσινού νερού.  

2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Τα όρια της εγκατάστασης αρχίζουν από το Γενικό Πίνακα τροφοδοσίας 
αντλιοστασίων Π.Α/Σ που θα εγκατασταθεί στο χώρο του αντλιοστασίου καθαρού 
νερού και µέσω δικτύου καλωδίων, αγωγών, ηλεκτρικών πινάκων, φωτιστικών, 
ρευµατοδοτών, διακοπτών, µηχανηµάτων, συσκευών κ.λ.π. θα τροφοδοτούνται οι 
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επί µέρους καταναλώσεις (κάθε είδους ή µεγέθους) είτε εντός των αντλιοστασίων είτε 
στον περιβάλλοντα χώρο, όπως αναφέρεται στα επόµενα κεφάλαια. 

Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται όλα τα µηχανήµατα και υλικά εγκαταστάσεων 
κύρια και βοηθητικά, έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενα, αλλά απαραίτητα για την 
πληρότητα των εγκαταστάσεων που πρέπει να ανταποκρίνονται σε υψηλή στάθµη 
ποιοτικής κατασκευής. 

2.3.1 Γενικά 

Το αντικείµενο του κεφαλαίου αυτού περιλαµβάνει: 

α. Την εγκατάσταση φωτισµού (εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου). 

β. Την εγκατάσταση ρευµατοδοτών. 

γ. Την εγκατάσταση τροφοδοτήσεως των φορτίων κινήσεως, αυτοµατισµών και 
ελέγχου. 

δ. Την εγκατάσταση των πινάκων διανοµής. 

ε. Την εγκατάσταση του δικτύου διανοµής. 

στ. Τις εγκαταστάσεις γειώσεων. 

Θα εγκατασταθούν δίκτυα καλωδίων, αγωγών, ηλεκτρικών πινάκων, τα οποία θα 
τροφοδοτήσουν τους κινητήρες των αντλιών, τα φωτιστικά, τους ρευµατοδότες, τις 
συσκευές κ.λ.π. των αντλιοστασίων και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αναφέρεται 
στα επόµενα κεφάλαια. 

Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται όλα τα µηχανήµατα και υλικά εγκαταστάσεων 
κύρια και βοηθητικά, έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενα, αλλά απαραίτητα για την 
πληρότητα των εγκαταστάσεων. 

 

2.3.1.1 Στάθµες Φωτισµού - Φωτιστικά Σώµατα  

Οι επιθυµητές στάθµες φωτισµού στους χώρους των αντλιοστασίων είναι 200 LUX.  

Τα φωτιστικά σώµατα που θα χρησιµοποιηθούν είναι φωτιστικά σώµατα φθορισµού 
στεγανά 2x58 W. 

Τα µεταλλικά µέρη των φωτιστικών σωµάτων θα έχουν δυνατότητα γείωσης. Οι 
προστατευτικές επικαλύψεις και βαφές θα έχουν γίνει στο εργοστάσιο. 

Οι σταθεροποιητές (BALLAST) των λαµπτήρων φθορισµού θα είναι κατάλληλοι για 
λειτουργία στα 220 V, 50 Hz σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και θα είναι ταχείας 
εκκίνησης µε υψηλό COSφ. 

 

2.3.1.2  Φωτιστικά Ασφάλειας 

Στους χώρους των αντλιοστασίων καθαρού νερού, θαλασσινού νερού και άλµης, 
προβλέπεται η τοποθέτηση φωτιστικών ασφάλειας, δύο προβολέων 21W έκαστος, 
µε διάταξη αυτόµατης έναυσης σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος και διάταξη 
αυτόµατης φόρτισης των συσσωρευτών. Η ισχύς των φωτιστικών θα επαρκεί για 
ικανοποιητικό φωτισµό τουλάχιστον επί 60 λεπτά της ώρας µετά τη διακοπή του 
ρεύµατος.  

 

2.3.1.3 ∆ιατοµές Καλωδίων 

Ως ελάχιστες διατοµές καλωδίων χρησιµοποιούνται: 
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• Για τα κυκλώµατα φωτισµού χρησιµοποιείται κατά κανόνα διατοµή 1,5 
mm2/10A. 

• Για τα κυκλώµατα ρευµατοδοτών 2,5 mm2/16A. 

• Για τα κυκλώµατα τροφοδοσίας κινητήρων τουλάχιστον 2,5 mm2. 

 

2.3.2 Εγκατάσταση Ρευµατοδοτών 

Γενικά στους χώρους των αντλιοστασίων καθαρού νερού, θαλασσινού νερού και 
άλµης, προβλέπεται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών τύπου ΣΟΥΚΟ στεγανών µε 
πλευρικές επαφές γειώσεως 16Α-250V για όλες τις γενικές χρήσεις. 

 

2.3.3 Τροφοδότηση Φορτίων Κίνησης 

Θα πραγµατοποιηθούν όλες οι απαιτούµενες ηλεκτρολογικές εργασίες ώστε να 
επιτευχθούν οι απαιτούµενες συνδέσεις εναλλασσοµένου ή συνεχούς ρεύµατος για 
οµαλή λειτουργία των προβλεπόµενων κινητήρων, του βοηθητικού εξοπλισµού, 
καθώς και του συστήµατος αυτόµατης λειτουργίας αυτών. 

Συγκεκριµένα, θα κατασκευασθούν δίκτυα κίνησης 220/380V για την τροφοδότηση 
µέσω ηλεκτρικών πινάκων, των κινητήρων και λοιπών καταναλώσεων. 

 

 

 

Κατασκευή 

Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν κάτω από τις 
κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του έργου και κατάλληλα 
συνδεδεµένες ώστε να αντέχουν σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 

Όλοι οι κινητήρες αντλιών θα είναι κατάλληλοι ώστε να αντέχουν τον 
προδιαγραφόµενο αριθµό εκκινήσεων ανά ώρα. 

Τα τερµατικά κυτία των υποβρυχίων κινητήρων θα πρέπει να είναι τελείως 
υδατοστεγανά. 

Οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει επίσης να φέρουν µέσα 
προστασίας από ατυχήµατα, σε περίπτωση επαφής ατόµων µε διάφορα κινούµενα ή 
ηλεκτροφόρα µέρη. 

Ο κινητήρας της υποβρύχιας θα είναι βαθµού προστασίας IP58, ενώ οι κινητήρες 
που εγκαθίσταται σε κλειστό χώρο θα είναι βαθµού προστασίας IP54 τουλάχιστον. 

 

Τριβείς 

Όλες οι περιστρεφόµενες µηχανές οριζόντιες ή κατακόρυφες θα φέρουν τριβείς 
ικανούς ώστε να αντέχουν σε όλες τις ακτινωτές ή αξονικές ωθήσεις. 

Οι οριζόντιες ή κατακόρυφες περιστρεφόµενες µηχανές θα φέρουν κυλινδρικούς ή 
ένσφαιρους τριβείς λιπαινόµενους µε γράσο. Μεγάλοι κατακόρυφοι κινητήρες θα 
έχουν αεροψυχόµενους τριβείς. 

Όλοι οι τριβείς θα προστατεύονται εναντίον εισχώρησης σκόνης ή νερού κατά τη 
λειτουργία τους. 
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Κραδασµοί 

Τα περιστρεφόµενα τµήµατα όλων των ηλεκτρικών συσκευών θα είναι δυναµικά και 
στατικά ζυγοσταθµισµένα. 

 

Πινακίδες 

Οι ηλεκτρικές µηχανές θα φέρουν πινακίδες µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της 
µηχανής όπως π.χ. τάση, τύπο λιπαντικών, µόνωση, µέγιστη θερµοκρασία, κλπ. 

 

Τερµατικά 

Όλες οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές θα είναι εφοδιασµένοι µε τερµατικά 
κυτία για καλώδια ισχύος, θερµική προστασία και γείωση. Επίσης θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε κατάλληλα τερµατικά κυτία γείωσης. 

Εκκινητές 

Οι εκκινητές θα έχουν διακόπτες ανθεκτικούς στα ρεύµατα εκκίνησης για 
οποιοδήποτε συντελεστή ισχύος προερχόµενο από τους αντίστοιχους κινητήρες. Οι 
διακόπτες θα προστατεύονται από εφεδρικές ασφάλειες και θα είναι σχεδιασµένοι για 
αυτόµατη διακοπή σε περίπτωση πτώσης τάσης. 

Όλοι οι εκκινητές θα είναι σχεδιασµένοι για να µπορούν να παρέχουν µια συχνότητα 
εκκινήσεων που αντιστοιχεί στον κύκλο λειτουργίας που απαιτεί η εγκατάσταση. 

Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να µην µπορεί να γίνει ταυτοχρόνως χειρισµός 
δυο διακοπτών π.χ. µεταλλαγή από αστέρα σε τρίγωνο. Θα υπάρχει µηχανική αλλά 
και ηλεκτρική αλληλοµανδάλωση. 

 

2.3.4 ∆ιάρθρωση Εγκατάστασης Χαµηλής Τάσης Αντλιοστασίων 

Η διανοµή της χαµηλής τάσης έχει ακτινική µορφή και θα περιλαµβάνει: 

• Το Γενικό Πίνακα τροφοδοσίας αντλιοστασίων. 

• Τους επιµέρους πίνακες των αντλιοστασίων. 

• Τα καλώδια τροφοδότησης των πινάκων διανοµής. Συµπεριλαµβάνονται οι 
εσχάρες, οι σωλήνες κ.λπ. υλικά που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση 
των καλωδίων. 

• Τους αγωγούς, τα καλώδια, τους σωλήνες, τις εσχάρες, τα κουτιά κ.λπ. 
υλικά και µικρουλικά που είναι απαραίτητα για την τροφοδότηση των επί 
µέρους καταναλώσεων. 

• Το σύστηµα γείωσης.  

 

2.3.5 Πίνακες – ∆ίκτυα ∆ιανοµής 

Οι τοπικοί πίνακες γενικά είναι των παρακάτω τύπων: 

• Μεταλλικοί πίνακες τύπου ερµαρίου στεγανοί κατάλληλοι για ορατή 
εγκατάσταση καθώς και κατάλληλοι για εγκατάσταση σε υγρούς χώρους. 

• Μεταλλικοί πίνακες τύπου pilar στεγανοί κατάλληλοι για εγκατάσταση στο 
ύπαιθρο.  
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• Μεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου κατάλληλοι για απευθείας στήριξη πάνω 
στο δάπεδο (Γενικός Πίνακας Αντλιοστασίων). 

Η τροφοδότηση των υποπινάκων γίνεται µε καλώδια J1VV. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου (διατοµή καλωδίων, µεγέθη εσχαρών κλπ.) θα 
επιτρέπει 25% αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου δια του καλωδίου και του αριθµού των 
τοποθετηµένων επί των εσχαρών καλωδίων. 

Σε όλους τους πίνακες γενικούς ή µερικούς θα προβλεφθούν εφεδρείες 30%, σε 
πλήθος των αναχωρήσεων.  

Σε όλους τους πίνακες πλην αυτών της κινήσεως µεγάλων φορτίων θα 
εγκατασταθούν ρελέ διαρροής. 

Στις αναχωρήσεις από τους πίνακες κινήσεως προς τις καταναλώσεις µε 
περιστρεφόµενα µέρη (ηλεκτροκινητήρες) εάν παρεµβάλλεται συντηκτική ασφάλεια 
αυτή θα είναι βραδείας τήξεως ενώ εάν παρεµβάλλεται µικροαυτόµατος θα είναι 
κατάλληλης καµπύλης για ηλεκτροκινητήρες. 

Το ίδιο ισχύει και για την τροφοδότηση των παραπάνω ηλεκτρικών πινάκων. 

Οι επί µέρους καταναλώσεις θα τροφοδοτηθούν από τους αντίστοιχους πίνακες της 
περιοχής που είναι εγκατεστηµένες. Γενικά ανεξάρτητα κυκλώµατα θα 
χρησιµοποιηθούν για την τροφοδότηση των εξής καταναλώσεων: 

• Φωτισµού 

• Ρευµατοδοτών  

• Συσκευών ισχύος µεγαλύτερης από 1.5 KW (εκτός ηλεκτροκινητήρων) 

• Ηλεκτροκινητήρων ανεξάρτητα από την ισχύ ή την τάση τροφοδότησής τους. 

• Συσκευών ή οργάνων εφόσον υπάρχει απαίτηση από τον προµηθευτή.  

 

2.3.6 Γραµµές Φωτισµού  

Οι γραµµές φωτισµού, ρευµατοδοτών και µικρών συσκευών που τοποθετούνται 
ορατά θα κατασκευασθούν µε καλώδια τύπου J1VV. Τα καλώδια θα οδεύουν µέσα 
σε σωλήνα χαλύβδινο ή πλαστικό ή πάνω σε µεταλλική σχάρα.  

Οι γραµµές εξωτερικού φωτισµού θα κατασκευασθούν υπόγειες µε καλώδια τύπου 
J1VV-U µέσα σε σωλήνα από (ΡVC) 6 atm µε φρεάτια επίσκεψης. 

 

2.3.7 Γραµµές Κίνησης 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κίνησης περιλαµβάνουν τους κάθε είδους σωλήνες, τις 
εσχάρες καλωδίων, τους αγωγούς ή τα καλώδια. Γενικά θα χρησιµοποιηθούν 
καλώδια τύπου J1VV. Η όδευση των καλωδίων θα γίνεται είτε σε γαλβανισµένες 
εσχάρες µε ή χωρίς καπάκι (µονές, διµερής ή τριµερής) είτε µέσα σε κάθε είδους και 
µορφή σωλήνα. 

Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι ή µονές ή διµερείς ή τριµερείς, µε επαρκή χώρο και 
εφεδρεία για την τοποθέτηση όλων των καλωδίων (ισχυρών - ασθενών). 

2.3.8 Τροφοδοτικές Γραµµές Ηλεκτρικών Πινάκων  

Οι τροφοδοτικές γραµµές τόσο του Γενικού όσο και των πινάκων διανοµής 
(υποπίνακες), θα κατασκευασθούν από καλώδια µε θερµοπλαστική µόνωση τύπου 
J1VV-R πλήθους αγωγών και διατοµής όπως προκύπτει από τη µελέτη. 
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Γενικά οι τροφοδοτικές γραµµές των ηλεκτρικών πινάκων θα ακολουθούν τον τρόπο 
κατασκευής των εγκαταστάσεων φωτισµού και κίνησης. 

 

2.3.9 Εξωτερικός Φωτισµός 

Για το φωτισµό του περιβάλλοντος χώρου της µονάδας, χρησιµοποιούνται φωτιστικά 
σώµατα κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νa υψηλής πίεσης 250W επί σιδηροϊστών 
ύψους 9 m. 

Τα φωτιστικά σώµατα που θα τοποθετηθούν θα είναι τύπου βραχίονα κατάλληλα για 
εξωτερικό φωτισµό εναλλασσοµένου ρεύµατος 220V, 50 HZ και νοούνται πλήρως 
εγκατεστηµένα επί των σιδηροιστών µε όλα τα εξαρτήµατα τους (βραχίονες, διατάξεις 
εναύσεως, λαµπτήρες, ακροκιβώτια σύνδεσης κλπ.) 

Η ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωµάτων του περιβάλλοντος χώρου γίνεται από 
το Γενικό Πίνακα αντλιοστασίων Π.Α/Σ. 

 

Οι ιστοί θα στερεωθούν πάνω σε ειδικές βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα µε 
ενσωµατωµένο φρεάτιο επίσκεψης. Κάθε ιστός φέρει βραχίονα, στον οποίο θα 
τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώµατα. 

Για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωµάτων περιβάλλοντος χώρου θα 
κατασκευασθεί υπόγειο δίκτυο χαµηλής τάσης 220 / 380 V µε καλώδια τύπου NYY 
και µε συνδροµικό χαλκό γειώσεως 25 mm2. 

Τα καλώδια που οδεύουν εντός του εδάφους, σε βάθος περίπου 0,70 m, θα 
τοποθετηθούν εντός σωλήνων PVC, 6 atm διαµέτρου Φ75.  

Όπου δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν τα καλώδια εντός του εδάφους και στο 
προαναφερθέν βάθος των 0,70 m, ή απαιτείται επιπλέον µηχανική προστασία αυτά 
θα τοποθετηθούν εντός γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων. 

Η αφή και η σβέση των φωτιστικών σωµάτων θα γίνεται είτε χειροκίνητα είτε µέσω 
φωτοκύτταρου. Τα φωτιστικά σώµατα θα ελέγχονται από τα πιο πάνω όργανα µέσω 
διάταξης µεταγωγής.  

2.3.9.1 Εγκατάσταση Υπόγειων ∆ικτύων – Ηλεκτρική Τροφοδότηση Φωτισµού 
Περιβάλλοντος Χώρου 

Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού θα κατασκευασθούν όπως έχει προαναφερθεί 
µε καλώδια τύπου NYY, που οδεύουν µέσα σε σωλήνες PVC 6 atm. 

Φρεάτια για το τράβηγµα των καλωδίων θα προβλεφθούν στην ήδη 
κατασκευασθείσα βάση στήριξης του κάθε ιστού καθώς και στις διαβάσεις των 
δρόµων και τις αλλαγές κατεύθυνσης. 

Τα φρεάτια επίσκεψης / έλξης των καλωδίων του υπογείου δικτύου προβλέπονται 
διαστάσεων 0,40 x 0,40 m και βάθους 0,70 m που θα κατασκευασθούν από άοπλο 
σκυρόδεµα µε χρήση ξυλοτύπου µε πάχος τοιχωµάτων και πυθµένα 100 mm. 

Η τροφοδότηση καθενός φωτιστικού σώµατος οδικού φωτισµού από το ακροκιβώτιο 
του ιστού θα γίνει µε καλώδιο NYM 3 x 1.5 mm2.  

Η σύνδεση των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνεται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια 
των ιστών δηλαδή το καλώδιο θα µπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο 
ακροκιβώτιο και θα ξαναβγαίνει για την τροφοδότηση του επόµενου ιστού. 

Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα 
φωτιστικά σώµατα, οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχοµένων και εξερχόµενων 
καλωδίων, γειώσεις κ.λ.π. 
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Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της 
µόνωσης µε τα χείλη των σωλήνων. 

Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, εάν υπάρχουν, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα 
τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού. 

Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια ασθενών 
ρευµάτων, σωλήνες νερού κ.λ.π., θα τηρείται οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από 
30 cm. 

Οι διακλαδώσεις των υπογείων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα ακροκιβώτια 
διακλάδωσης των ιστών. 

Το τέλος κάθε γραµµής εξωτερικού φωτισµού θα γειωθεί µέσω κατάλληλου 
ηλεκτροδίου. 

 

2.3.9.2 Γείωση 

Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται µε γυµνό αγωγό γείωσης διατοµής 6 mm2 
πάνω σε γυµνό συλλεκτήριο αγωγό γείωσης διατοµής 25 mm2, που οδεύει 
συνδροµικά µε τα καλώδια και έξω από τις σωληνώσεις των καλωδίων. 

Ο αγωγός γείωσης θα συνδέεται µε τα ηλεκτρόδια γείωσης και τη στεγανή διανοµή 
που υπάρχει στον ηλεκτρικό πίνακα. 

Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης µεταξύ τους θα γίνεται µέσω 
κατάλληλου γαλβανισµένου σφικτήρα χωρίς λύση του ενιαίου αγωγού γείωσης µέσα 
στο φρεάτιο της βάσεως του σιδηροιστού. 

Οι γυµνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γείωσης µε 
αγωγιµότητα ίση µε το 98% του καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και 
ελάχιστης διατοµής 25 mm2. 

Σε περίπτωση που απαιτείται µηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα 
χρησιµοποιηθεί πλαστικός σωλήνας PVC, πίεσης 6 atm. 

Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβληµένη η χρήση γαλβανισµένων 
σιδηροσωλήνων για την προστασία του αγωγού γείωσης, τότε ο σωλήνας θα 
καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στα δύο άκρα του 
σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το φαινόµενο αυτεπαγωγής. 

 

2.4 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

2.4.1 Γενικά 

Προβλέπεται εγκατάσταση θεµελιακής γείωσης στα αντλιοστάσια καθαρού νερού, 
θαλασσινού νερού και άλµης. 

Στη θεµελιακή γείωση προβλέπεται να γίνει και η σύνδεση των γειώσεων λειτουργίας 
και προστασίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

Για τα δίκτυα των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Ηλεκτρικοί Πίνακες, 
σωληνώσεις, εσχάρες καλωδίων, µεταλλικές κατασκευές κλπ.) προβλέπονται 
αγώγιµες συνδέσεις για εξασφάλιση ισοδυναµικής προστασίας. 

2.4.2 Θεµελιακή Γείωση 

Στα αντλιοστάσια θα κατασκευασθεί θεµελιακή γείωση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η θεµελιακή γείωση θα κατασκευασθεί µε χαλύβδινη 
γαλβανισµένη ταινία που θα εγκατασταθεί περιµετρικά του κάθε αντλιοστασίου στα 
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θεµέλια µε εγκάρσιες διασυνδέσεις στην θεµελίωση προκειµένου να επιτευχθεί η 
απαιτούµενη τιµή της αντιστάσεως γειώσεως Rγ. 

Η ταινία θα είναι διαστάσεων 40 x 4 mm (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 64 01 130) και θα 
στηρίζεται στο έδαφος µε ειδικά στηρίγµατα. Η ταινία θα καλυφθεί µε σκυρόδεµα 
ύψους 10 cm.  

Από τη γεωµετρική κατασκευή του κτιρίου και την µέτρηση της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιµότητας του εδάφους [ειδική αντίσταση του εδάφους Ρε] που κρίνεται σκόπιµο 
να µετρηθεί, θα εξαχθεί συµπέρασµα κατ’ αρχήν για την τάξη µεγέθους της τιµής της 
Rγ οπότε ανάλογα θα τοποθετηθούν και συµπληρωµατικά ηλεκτρόδια. 

Η θεµελιακή γείωση θα κατασκευαστεί από γειωτή ταινίας, που τοποθετείται στα 
περιµετρικά τοιχία των θεµελίων των αντλιοστασίων, σε µορφή κλειστού δακτυλίου.  

Η τοποθέτησης της ταινίας θα γίνει επί του οπλισµού των θεµελίων µε τη µεγάλη της 
διάσταση κατακόρυφη στο έδαφος συσφιγγόµενη επ’ αυτού µε ειδικούς σφικτήρες 
(κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 01 000) ανά 2 m. H ταινία τοποθετείται µε το πέρας των 
εργασιών οπλισµού και πριν την έγχυση του σκυροδέµατος.  

Η επιµήκυνση της ταινίας καθώς και η σύνδεση της αρχής και του τέλους της δεν 
πρέπει να γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια διανοίγοντας οπές σε αυτή, αλλά µε 
ειδικό σύνδεσµο-σφικτήρα θερµά επιψευδαργυρωµένο (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 04 
130). 

Για την πιθανή βελτίωση του συστήµατος γείωσης θα αφεθούν αναµονές εντός 
φρεατίων, ώστε µελλοντικά να τοποθετηθούν επιπλέον γειωτές. 

Συγκεκριµένα, σε κάθε χώρο αντλιοστασίου, προβλέπεται να υπάρχουν τουλάχιστον 
τρεις αναµονές από τη θεµελιακή γείωση. Σε κάθε αναµονή θα χρησιµοποιηθεί µία 
επίτοιχη υποδοχή γείωσης ΙΝΟΧ (κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 65 14 408). Η σύνδεση της 
υποδοχής µε την ταινία γείωσης πραγµατοποιείται µέσω αγωγού Φ10 St/tZn και 
διπλό σφικτήρα St/tZn (κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 62 05 200).  

Από τη θεµελιακή γείωση θα αφεθούν στο κάθε χώρο αναµονές για ισοδυναµικές 
συνδέσεις των µεταλλικών µερών, σωληνώσεων, σχαρών, πινάκων, rack 
αυτοµατισµών. 

 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

2.5.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασµού Συστήµατος  

Η εγκατάσταση ελέγχεται από σύστηµα αυτοµατισµού PLC. 

Το σύστηµα ελέγχου θα είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε: 

• Να επιτρέπει την αυτόµατη λειτουργία κάθε µονάδας υπό κανονικές 
συνθήκες. 

• Να επιτρέπει τη λειτουργία της µονάδας από τον τοπικό πίνακα 
αυτοµατισµού αν υπάρχει απώλεια του συστήµατος ελέγχου ή αν κρίνεται 
απαραίτητο. 

 

2.5.2 Τρόπος Χειρισµού - Λειτουργίας Μονάδων -∆ιαδικασιών 

O Εξοπλισµός και οι Μονάδες της εγκατάστασης χειρίζονται και λειτουργούν µε 
διαφόρους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στις αµέσως επόµενες 
παραγράφους. 
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2.5.3 Τoπικα Χειροκίνητος Έλεγχος (Τ.Χ.Ε.) 

(Συµβατικά - Εκτός P.L.C.) 

Σε κάθε τοπικό πίνακα ισχύος ή σε εξωκείµενα του πίνακα χειριστήρια υπάρχουν 
επιλογικοί διακόπτες (L-O-R) και button start-stop που αφορούν τα στοιχεία 
εξοπλισµού που ελέγχει ο συγκεκριµένως πίνακας. 

Συγκεκριµένα ανά στοιχείο εξοπλισµού-κινητήρα υπάρχει ένας επιλογικός διακόπτης 
L-Ο-R ο οποίος καθορίζει τον τρόπο ελέγχου του στοιχείου: 

  L: Χειροκίνητος Τοπικός Χειρισµός (Συµβατικά) 

  O: Εκτός λειτουργίας 

  R: Κεντρικός Αυτόµατος Έλεγχος µέσω P.L.C 

Όταν ο επιλογικός διακόπτης είναι στην θέση LOCAL µπορεί ο χειριστής µε τα button 
start και button stop να εκκινήσει και να παύσει το στοιχείο-κινητήρα (που υλοποιείται 
συµβατικά εκτός P.L.C.). 

Στο χειροκίνητο χειρισµό τον έλεγχο και την ευθύνη την έχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ο 
χειριστής. 

  

2.5.4 Αυτόµατος Έλεγχος µε P.L.C. 

Oταν οι τοπικοί επιλογικοί διακόπτες L-O-R των στοιχείων της διαδικασίας είναι στην 
θέση REMOTE (R) σηµαίνει πως η διαδικασία ελέγχεται συνολικά από το P.L.C.  

 

2.5.5 Επαναφορά Μετά Από ∆ιακοπή Ρεύµατος 

Οι Μονάδες και τα στοιχεία αυτών που ελέγχονται µε το περιγραφόµενο σύστηµα 
(P.L.C) θα έχουν την παρακάτω συµπεριφορά σε επαναφορά µετά από διακοπή 
τάσης αν πριν ήταν σε λειτουργία. Όλες οι διαδικασίες παραµένουν σε κατάσταση 
ηρεµίας και επανεκκινούν µε εντολή του χειριστή. 

 

2.5.6 Γενικές Αρχές Σχεδιασµού Έλεγχου Αντλητικών Συγκροτηµάτων 

Α. Σε κάθε τοπικό Πίνακα ή σε εξωκείµενα του πίνακα χειριστήρια υπάρχουν: 

• Μπουτόν εκκίνησης (START) 

• Μπουτόν στάσης (STOP) 

• Επιλογικός διακόπτης µε θέσεις: 

• Αυτόµατο (AUT) 

• Χειροκίνητο (MAN) 

• Εκτός λειτουργίας 

•  Πλήκτρο emergency 

Β. Για κάθε κινητήρα αντλίας θα µεταβιβάζονται στο σύστηµα ελέγχου τα ακόλουθα 
σήµατα: 

• Ψηφιακό σήµα λειτουργίας (RUN) 

• Ψηφιακό σήµα στάσης (STOP)  

• Θέση επιλογικού διακόπτη 
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• Στάση από θερµικό. 

Γ. Ο επιλογικός διακόπτης στο χειριστήριο πεδίου είναι κυρίαρχος. Αν ο επιλογικός 
διακόπτης είναι στη θέση "Κεντρικός Έλεγχος" επιτρέπεται και είναι δυνατή η 
εκκίνηση ή στάση από το σύστηµα ελέγχου και µόνο η στάση από το χειριστήριο 
πεδίου. Αν ο επιλογικός διακόπτης είναι στη θέση "Τοπικός Έλεγχος" επιτρέπεται 
και είναι δυνατός ο χειρισµός µόνο από το χειριστήριο του πεδίου. 

∆. Σε συγκροτήµατα αντλιών που υπάρχουν Ν ιεραρχηµένες αντλίες και εφεδρική, η 
ιεραρχία εκκίνησης καθώς και της εφεδρικής θα εναλλάσσεται κυκλικά ώστε ο 
χρόνος λειτουργίας όλων των αντλιών να ευρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Από την 
αρχή της εναλλασσόµενης ιεραρχίας εξαιρούνται οι αντλίες που επιλογικός 
διακόπτης είναι στη θέση "Τοπικός Έλεγχος" και σε αντλίες µε ανόµοια 
χαρακτηριστικά (εκ σχεδιασµού). Στην περίπτωση αυτή η ιεραρχία ορίζεται από το 
σχεδιαστή στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου. 

 

2.5.7 Γενικές Αρχές Σχεδιασµού ∆ιακοπτών Συναγερµού - Ασφαλείας 

Όλοι οι διακόπτες που παράγουν ψηφιακά σήµατα (επαφές) για σήµανση 
συναγερµού ή σταµάτηµα ανάγκης της µονάδας θα ακολουθούν την αρχή 
σχεδιασµού "Ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης" (Fail Safe). Αυτό σηµαίνει πως αν 
επέλθει βλάβη στο όργανο ή στην καλωδίωση του οργάνου το σύστηµα θα πάει σε 
ασφαλή θέση.  

Έτσι π.χ.: 

• αν επέλθει βλάβη στο κύκλωµα του επιλογικού διακόπτη κινητήρα το 
κεντρικό σύστηµα θα λάβει την ένδειξη "Τοπικός Έλεγχος", 

• αν χαλάσει ένας διακόπτης χαµηλής στάθµης, το σύστηµα θα οδηγηθεί σε 
ασφαλή θέση και ο συντηρητής θα µπορεί να δει που είναι η βλάβη από το 
operator panel που θα υπάρχει στον πίνακα του PLC και υπό µορφή 
κειµένου θα του υποδεικνύει τη βλάβη. 

 

2.5.8 Γενικές Αρχές Σχεδιασµού Οργάνων Επιτήρησης και Έλεγχου 

Ο αριθµός και ο τύπος των οργάνων ελέγχου θα είναι τέτοιος ώστε: 

• η ολοσχερής βλάβη ενός οργάνου δε θα παρεµποδίζει τη λειτουργία της 
µονάδας. 

• η αστοχία στη λειτουργία ενός οργάνου δε θα µειώνει την αποτελεσµατική 
λειτουργία βασικών µονάδων. 

Όλα τα αναλογικά όργανα µετρήσεων θα µεταδίδουν τις µετρήσεις µε ρεύµατα 
χαµηλής ισχύος 4-20 mA. 

Οι µεταδότες που απαιτούν τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος θα 
τροφοδοτούνται µε 220 VAC. 

Όλα τα όργανα αναλογικής ρύθµισης θα δέχονται σήµα ελέγχου 4-20 mA µε τάση 
τροφοδοσίας 24 VDC. 

2.5.9 ∆οµή Συστήµατος Αυτοµατισµού 

Το σύστηµα που περιγράφεται παρακάτω αποσκοπεί στον έλεγχο και την αυτόµατη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης. Το προτεινόµενο σύστηµα θα 
εξασφαλίζει την καλύτερη επιλογή συνθηκών λειτουργίας του Έργου. 
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Ο έλεγχος των λειτουργικών παραµέτρων και ο αυτοµατισµός της λειτουργίας των 
διαδικασιών θα επιτευχθεί µε την χρησιµοποίηση του συστήµατος, το οποίο βασίζεται 
ένα P.L.C ενδεικτικού τύπου SIMATIC (SIEMENS) S7-300. 

Συγκεκριµένα, στο χώρο του αντλιοστασίου καθαρού νερού θα εγκατασταθεί ένα 
PLC S7-300 για τη συλλογή όλων των σηµάτων (αναλογικών και ψηφιακών) από τα 
όργανα, καθώς και για τον έλεγχο των αντλιοστασίων της µονάδας αφαλάτωσης. 

Το συγκεκριµένο PLC διαθέτει κεντρική µονάδα επεξεργασίας CPU 314, Micro 
Memory Card 2 MB, Τροφοδοτικό 220VAC/24VDC 5A, τρεις κάρτες 16 ψηφιακών 
εισόδων, µία κάρτα 16 ψηφιακών εξόδων, µία κάρτα 8 αναλογικών εισόδων και µία 
κάρτα 4 αναλογικών εξόδων. 

Οι απαιτούµενες ψηφιακές είσοδοι είναι 38, οι ψηφιακές έξοδοι 11, οι αναλογικές 
είσοδοι 2 και οι αναλογικές έξοδοι 1. Το συγκεκριµένο σύστηµα έχει εφεδρεία, 10 
ψηφιακών εισόδων µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι 1024, 5 ψηφιακών εξόδων µε 
δυνατότητα επέκτασης µέχρι 1024, 6 αναλογικών εισόδων µε δυνατότητα επέκτασης 
µέχρι 256 και 3 αναλογικών εξόδων µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι 256.  

 

2.5.10 Λογισµικό Μονάδας Έλεγχου - P.L.C 

Tο Λογισµικό της µονάδας P.L.C θα βασισθεί σε συγκεκριµένες αρχές λειτουργίας 
κινητήρων. 

To SIMATIC S7 Manager είναι το πακέτο λογισµικού που χρησιµοποιείται για τον 
προγραµµατισµό των PLC της SIEMENS για τις σειρές S7. 

Οι γλώσσες προγραµµατισµού S7 ικανοποιούν το Standard IEC 1131-3 (Ladder, 
STL, Function Block, Graph). 

To SIMATIC S7 Manager ανταποκρίνεται σε λειτουργικό WinXP Professional και σε 
Win2000 Professional. Τα WinXP Professional και Win2000 Professional 
προσφέρουν ταυτόχρονα άνοιγµα πολλών παραθύρων (πχ Editor, Status), 
δυνατότητα για άνοιγµα του editor και άλλων συναρτήσεων όπως copy, paste, 
εκτεταµένα αρχεία βοήθειας (όπως user documentations, tutorial, πληροφορίες κ.α) 
που διευκολύνουν και τον αρχάριο και τον εξειδικευµένο χρήστη να δουλέψουν µε 
αυτό το δυναµικό πρόγραµµα. 

Το λογισµικό θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να υλοποιεί τους αλγορίθµους ελέγχου που 
διέπουν την λογική αυτοµατισµού κάθε στοιχείου εξοπλισµού και µονάδας των 
εγκαταστάσεων. 

Ο PLC θα προγραµµατίζεται από το κεντρικό χειριστήριο (εξυπηρετητή) µέσω των 
σχετικών modems και του δικτύου από την µονάδα του προγραµµατιστή (τοπικά) ή 
τοποθετώντας στην CPU το module εξωτερικής µνήµης όπου θα βρίσκεται το 
πρόγραµµα. 

Το λογισµικό υποστηρίζει πλήρες cross reference και αναφορές µε τα 
χρησιµοποιούµενα bits, words και εντολές, παρέχει πλήρη τεκµηρίωση µε 
δυνατότητα εισαγωγής τίτλων στις γραµµές που αποτελούν το πρόγραµµα καθώς 
επίσης και κατάλογο σε µορφή πίνακα των αναφορών του προγράµµατος. 

Το λογισµικό επιτρέπει On-Line απεικόνιση µε παρακολούθηση Real Time της 
κατάστασης των εισόδων και Real Time παρακολούθηση της κατάστασης των 
εξόδων. 

Ακόµη και σε περίπτωση βλάβης το PLC θα έχει τη δυνατότητα (πέρα από τις 
δυνατότητες αυτοδιάγνωσης) να εκτελέσει για τελευταία φορά πριν σταµατήσει ειδική 
υπορουτίνα (fault routine) έτσι ώστε να φέρει τις εξόδους σε κατάσταση ακίνδυνη για 
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την εγκατάσταση. Τέλος, θα υποστηρίζει τη χρήση password ή/και κλειδιού ώστε 
ένας µη εξουσιοδοτηµένος χρήστης να µη µπορεί να µεταβάλλει τον κώδικα του PLC. 
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3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

3.1 TEXNIKH EKΘΕΣΗ 

Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία,  παρακολούθηση-
συντήρηση-εγγύηση επί 12µηνο και επί 24ώρου βάσεως, καθώς και στην 
εκπαίδευση επί δύο εβδοµάδες δύο τεχνιτών του αντίστοιχου ∆ήµου ή άλλου φορέα 
που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ, δύο (2) συστηµάτων εξυγίανσης νερού ηµερήσιας 
παραγωγής επεξεργασµένου (ποσίµου), νερού 300κ.µ. εκάστου. To κάθε σύστηµα 
επεξεργασίας νερού θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα το καθιστούν αυτόνοµο 
και ασφαλές ως προς τη λειτουργία του σε σχέση µε το προσωπικό αλλά και µε το 
περιβάλλον.  

Θα µεταφερθεί προκατασκευασµένο σε χαλύβδινο κιβώτιο (container), θα 
τοποθετηθεί, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία στη Νήσο 
Κύθνο σε βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα συνδεθεί µε όλα τα απαραίτητα 
συστήµατα και γραµµές τροφοδοσίας (θαλασσινό νερό, απαγωγή άλµης, δίκτυο 
πόσιµου νερού, δίκτυο ∆ΕΗ). Ο χώρος της εγκατάστασης θα περιφραχτεί µε 
περίφραξη καθαρού ύψους 2,00 µέτρων µε δικτυωτό πλέγµα και θα διαθέτει πόρτα 
από τα ίδια υλικά, πλάτους 4,00 µέτρων. 

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3.2.1 Γενικά 

To σύστηµα εξυγίανσης νερού (αφαλάτωσης) θα είναι απόλυτα καινούργιο και 
αµεταχείριστο, κατασκευασµένο εντός του τρέχοντος έτους, κατάλληλο να 
λειτουργεί µε τάση δικτύου ∆ΕΗ 400V, αυξοµείωση τάσης +- 7%, 50Hz. 

Θα τοποθετηθεί σε τυποποιηµένο η τυποποιηµένα εµπορευµατοκιβώτια 
(container) χαλύβδινα.  

Οι λύσεις και ο εξοπλισµός που θα προσφερθεί θα είναι σε πλήρη συµφωνία µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές.   

Το σύστηµα θα φέρει κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοµατισµό, ώστε να 
πραγµατοποιείται αυτόνοµα και αυτόµατα ο κύκλος επεξεργασίας, όπως: αντλίες 
τροφοδοσίας ακατέργαστου νερού, φίλτρα, αντλίες υψηλής πίεσης, µεµβράνες 
αφαλάτωσης (αντίστροφης ώσµωσης), δοσιµετρικές αντλίες, διάταξη χηµικών 
καθαρισµών κ.λπ. 

Το κόστος του παραγόµενου πόσιµου νερού (€/κ.µ), λαµβάνοντας υπόψη του, τις 
καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύµατος, χηµικών, αναλώσιµων υλικών, κ.λπ., δεν θα 
υπερβαίνει τα  0,98(€/κ.µ).  Ο υπολογισµός του ενεργειακού κόστους του 
παραγόµενου πόσιµου νερού, θα γίνει µε τιµή Κιλοβατώρας (KWh)  0,154 €. 

Ο ανάδοχος θα δεσµευτεί για το κόστος του παραγόµενου πόσιµου νερού που θα 
δηλώσει, αποδεικνύοντάς το στην µελέτη εφαρµογής που θα υποβάλει µετά την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Ο κατασκευαστής της µονάδας, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000.  Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα 
εγκριθεί το προτεινόµενο σύστηµα. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί το χώρο εγκατάστασης και 
να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών. 
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3.2.2 Σχέδια - Υπολογισµοί 

Ο ανάδοχος, µετά την υπογραφή της σύµβασης, θα υποβάλει µελέτη εφαρµογής 
µε πλήρη και λεπτοµερή σχέδια του συστήµατος, στην οποία θα αποτυπώνονται 
µε κάθε λεπτοµέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήµατα και υποσυστήµατα, καθώς 
και τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά,  τα απαραίτητα 
διαγράµµατα ροής και  αναλυτικά τεύχη υπολογισµών, που θα αιτιολογούν 
πλήρως τις επιµέρους επιλογές. 

3.2.3 Ποσότητα παραγόµενου πόσιµου νερού 

Το κάθε σύστηµα  θα παράγει ηµερήσια κατ’έλάχιστο 300 κ.µ  πόσιµο νερό 
(δηλαδή συνολικά τα δύο συστήµατα 600κ.µ).  Η ποσότητα αυτή θα παραµείνει 
σταθερή, µε δεδοµένο τον όποιο απαραίτητο χρόνο παύσεως - ανάλογο µε τη 
σχεδίασή του και τις προδιαγραφές - για συντήρηση και καθαρισµούς.  

3.2.4   Παράµετροι σχεδιασµού του συστήµατος 

Για το σχεδιασµό του συστήµατος, θα ληφθεί αλατότητα του Θαλασσινού νερού 
(TDS), 42500 ppm, εκτός εάν χηµικές αναλύσεις που θα γίνουν µε ευθύνη του 
προσφέροντας σε πιστοποιηµένο εργαστήριο, καταλήγουν σε άλλα 
αποτελέσµατα. 

Ο σχεδιασµός θα επιβεβαιώνεται τµηµατικά κατ’έτος και θα πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις τουλάχιστον µέχρι το τέλος της οριστικής παραλαβής του έργου. 

3.2.5   Θερµοκρασία 

Η θερµοκρασία του νερού τροφοδοσίας θα είναι 180C (βάση σχεδιασµού). 

3.2.6  Ποιότητα πόσιµου νερού 

Το παραγόµενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιµο, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα υγειονοµική διάταξη του ελληνικού κράτους, δηλαδή µε την 98/83/ΕΚ 
οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998 και 
την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11-7-01). 

Αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί µε χηµικές αναλύσεις σε πιστοποιηµένο 
εργαστήριο κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας της εγκατάστασης, 
και αποτελεί προϋπόθεση για την προσωρινή παραλαβή του έργου. 

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3.3.1 Στάδια επεξεργασίας 

Αναλυτικότερα, κάθε σύστηµα θα περιλαµβάνει απαραίτητα  τα εξής στάδια 
επεξεργασίας: 

 

Στάδιο προκατεργασίας 
• ∆εξαµενισµός θαλασσινού νερού 
• ∆ιάταξη χλωρίωσης 
• Προώθηση µε αντλίες του προς επεξεργασία νερού 
• Φίλτρανση µε πολυστρωµατικά φίλτρα θολότητας 
• Σύστηµα δοσοµέτρησης αντικαθαλατωτικού 
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• Τελική φίλτρανση µε φίλτρα ασφαλείας 

 

Στάδιο κύριας επεξεργασίας 
• Κύρια επεξεργασία/αφαλάτωση του θαλασσινού νερού µε τη µέθοδο της 
αντίστροφης ώσµωσης µε σύστηµα ανάκτησης ενέργειας. 

• Μονάδα χηµικού καθαρισµού και έκπλυσης των µεµβρανών. 

Στάδιο µετακατεργασίας 
• Τελική επεξεργασία, µε σκοπό την παραγωγή νερού ποιότητας πόσιµου. 
• Σύστηµα µεταχλωρίωσης. 
• Προσωρινή αποθήκευση πόσιµου νερού 

Τα τεχνικά µεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, διατοµές κ.λπ.) των 
επιµέρους διατάξεων και εξαρτηµάτων των συγκροτηµάτων (φίλτρα, περιστροφική 
αντλία υψηλής πίεσης, ωσµωτικές µεµβράνες, σωληνώσεις υψηλής πίεσης, 
δοσιµετρικές αντλίες, χηµικά υλικά κ.λπ.) θα ανταποκρίνονται υποχρεωτικά στις 
προδιαγραφές που συνοδεύουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης , και είναι αποκλειστικά 
επιλογές του αναδόχου.  Τα υλικά κατασκευής τους  θα είναι οπωσδήποτε υψηλής 
αντοχής στη διάβρωση και τα χηµικά υλικά (όπως ανοξείδωτος χάλυβας, 
πολυεστερικά ή γενικά συνθετικά υλικά). 
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4.  ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για 
τις θέσεις των τροφοδοτικών γραµµών των δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές κατασκευής 
του έργου, ακόµη και αυτών που επισηµαίνονται στις µελέτες,  προκειµένου να 
φροντίσει για την µετατόπιση ή την προστασία τους και να επιδείξει ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την κατασκευή.  

5. ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρονται 
παρακάτω: 
 

A/A Ονοµασία Μελέτης 

1 Τεχνική µελέτη συνοδών έργων εγκατάστασης εξυγίανσης νερού (αφαλάτωσης) 

2 ΣΑΥ/ΦΑΥ εγκατάστασης εξυγίανσης νερού (αφαλάτωσης) Κύθνου  

3 Τοπογραφικό διάγραµµα περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφαλάτωσης Κύθνου 

Οι  παραπάνω µελέτες θα παραδοθούν στον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η 
αµοιβή τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τη µελέτη εφαρµογής 
του συστήµατος αφαλάτωσης, καθώς και τις µελέτες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 
ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι 
συµβατά µε ASCII files. 

6. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δηµόσιες εκτάσεις και δεν απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις. Ο καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων 
οικοπέδων, όπου αυτά είναι ασαφή θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών 
αρχών.  

7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από 
σχετική εντολή της ΕΟΑΕ, θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του 
Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 3669/2008. 

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει συνταχθεί η παρακάτω Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : 
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Α/Α Ονοµασία Μελέτης Έγκριση 

 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Εγκατάστασης Εξυγίανσης θαλασσινού 
νερού Ν. Κύθνου  

• 15941/10003/03.06.2009 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην παραπάνω Απόφαση κατά 
την κατασκευή των έργων η οποία όµως δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες άδειες και 
εγκρίσεις συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στην παραπάνω 
Απόφαση πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει γραπτή 
συνεννόηση µε εκπρόσωπο της Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων προκειµένου να 
παρίστανται εφόσον είναι επιθυµητό.  

Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση 
των επί µέρους δράσεων. 

Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύει 
τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στα εργοτάξια σ΄ όλη την 
διάρκεια κατασκευής των έργων. 
 

9. ΧΑΡΤΗΣ  

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί 
συµβατικό έγγραφο 
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Θεσσαλονίκη, Μάιος 2013                                           
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 

Θωµάς Νεράντζης 
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Πετρούλα Μεντίζη 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων 

 Έργων -Προµηθειών 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Βολιώτης 
∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής & 

Υπόλοιπης Χώρας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 

µε την υπ αριθµ  772/2/30.04.2013  
Απόφαση του ∆.Σ. της  ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Βολιώτης 
∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής & 

Υπόλοιπης Χώρας  
 
 
 

 



ΥΔ (2 x 200 m3)

Θέση μονάδας: 
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μέριχα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αγωγός διάθεσης άλμης
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