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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα εργολαβία αφορά την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού της Ύδρας, και 

συγκεκριμένα της συνοικίας Καμίνια, η οποία βρίσκεται δυτικά του κεντρικού λιμανιού του νησιού και της 

ευρύτερης περιοχής του γηπέδου, η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού. 

Το επιμετρούμενο τμήμα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες για την υλοποίηση των δικτύων 

συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων.  

Για τη συνοικία των Καμινίων, το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού (συμβατικό σύστημα) θα περιλαμβάνει: 

• Κεντρικό συλλεκτήρα λυμάτων Α, μήκους 340,50 μ., από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και διατομών Φ200 έως Φ315 

• Δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων, συνολικού μήκους 4,38 km από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και διατομών Φ200. 

• Φρεάτια επίσκεψης δικτύου προκατασκευασμένων τεμαχίων από συνθετικά υλικά κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού (459 τμχ.) 

• Δύο υπόγεια αντλιοστάσια ακαθάρτων  

• Δύο καταθλιπτικούς αγωγούς ακαθάρτων συνολικού μήκους 506,50 μ. από σωλήνες HDPE ΡΕ100 

ονομαστικής διαμέτρου DN160 10atm  

• Αγωγό προσαγωγής προς το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων, μήκους 272,00 μ., από αγωγό 

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 ονομαστικής διαμέτρου Φ315 

Για την ευρύτερη περιοχή του γηπέδου, το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού (συμβατικό σύστημα) θα 

περιλαμβάνει: 

• Κεντρικούς συλλεκτήρες λυμάτων Β1, Β2 & Β3, συνολικού μήκους 792,0 μ., από αγωγούς 

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και διατομής Φ200  

• Δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων, συνολικού μήκους 0,99 km από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και διατομών Φ200. 

• Φρεάτια επίσκεψης δικτύου προκατασκευασμένων τεμαχίων από συνθετικά υλικά κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού (169 τμχ.) 

 

1.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

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

ακόλουθες: 

• Η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του έργου «Μελέτη ολοκλήρωσης αποχετευτικού δικτύου 

οικισμού Ύδρας» (2019) 

• Η οριστική μελέτη του έργου « Μελέτη ολοκλήρωσης αποχετευτικού δικτύου οικισμού Ύδρας» 

(ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., 2012) 

• Η οριστική μελέτη του έργου « Μελέτη αποχετεύσεως δήμου Ύδρας» (Ι. Ζαχάρωφ, 1990) 
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• Η ΑΕΠΟ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετευτικό Δίκτυο οικισμού 

Ύδρας» στη θέση «Κριτάμι» του Δήμου Ύδρας της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7Μ5ΖΟΡ1Κ-ΡΗ0) 

 

2. ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1.1. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης συνοικίας Καμίνια 

Το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης στη συνοικία Καμίνια αποτελείται από αγωγούς (βαρύτητας & 

καταθλιπτικούς) συνολικού μήκους 4,8 km. περίπου καθώς και δύο (2) αντλιοστάσια ακαθάρτων. 

Αναλυτικότερα, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης τοποθετείται ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός Α. Ο 

αγωγός ξεκινάει στα δυτικά της συνοικίας Καμίνια, κοντά στην παραλία Μικρό Καμίνι, και συνεχίζει κατά 

μήκος του παραλιακού δρόμου (επαρχιακή οδός Μανδρακίου-Μώλου) με κατεύθυνση βόρειο-ανατολικά έως 

την παραλία Μεγάλο Καμίνι. Συνεχίζοντας κατά μήκος της παραλίας διέρχεται κάτω από το υφιστάμενο 

διευθετημένο ρέμα και καταλήγει εντός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου 2, το οποίο χωροθετείται 

πλησιον της παραλιακής ζώνης. 

Από το αντλιοστάσιο 2 ξεκινάει ο καταθλιπτικός αγωγός Κ2 ονομ. διαμέτρου DN160, ο οποίος συνεχίζει επί 

της επαρχιακής οδού Μανδρακίου-Μώλου και καταλήγει στο φρεάτιο Α-11 του κεντρικού συλλεκτήριου 

αγωγού Α, ο οποίος συνεχίζει βαρυτικά μέχρι το αντλιοστάσιο 1 στις παρυφές της συνοικίας των Καμίνια. 

Από το αντλιοστάσιο 1,  το σύνολο της παροχής των λυμάτων οδηγείται, μέσω του καταθλιπτικού αγωγού 

Κ1 ονομ. διαμέτρου DN160, βόρειο-ανατολικά. Στο πέρας του καταθλιπτικού αγωγού, τα λύματα 

εισέρχονται σε αγωγό βαρύτητας μέχρι την περιοχή του λιμανιού της Ύδρας, όπου και καταλήγουν σε 

φρεάτιο του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης. 

Κατά μήκος του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού Α, εκτείνονται οι δευτερεύοντες συλλεκτήριοι αγωγοί ( Α1 

÷ Α9) και το δευτερεύον δίκτυο αγωγών προς το εσωτερικό της συνοικίας. 

Εξαίρεση αποτελεί ο αγωγός Α10 στο νοτιοανατολικό άκρο της συνοικίας, ο οποίος δεν καταλήγει στον 

κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό Α, αλλά σε φρεάτιο του υφιστάμενου δικτύου. 

 

2.1.2. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ευρύτερης περιοχής γηπέδου 

Το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης  στη περιοχή του γηπέδου, συνίσταται σε τρεις συλλεκτήριους 

αγωγούς βαρύτητας (Β1 ÷ Β3) και το δευτερεύον δίκτυο αγωγών, συνολικού μήκους 1,8 km. περίπου. 

Και τρεις συλλεκτήριοι καταλήγουν σε φρεάτια του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης. 

Ο συλλεκτήριος αγωγός Β1 βρίσκεται επί της κεντρικής οδού, νότια του γηπέδου, με αρχή στο πέρας της 

κεντρικής οδού ανατολικά του γηπέδου,  ενώ το δευτερεύον δίκτυο που καταλήγει σε αυτόν εκτείνεται 

μέχρι την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων.  
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Οι συλλεκτήριοι Β2 και Β3 εκτείνονται νοτιο-δυτικά, στην περιοχή μεταξύ του γηπέδου και της οδού 

Μιαούλη. 

 

2.1.3. Συνοπτικά στοιχεία δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων 

Στην παρούσα εργολαβία, το τμήμα των αγωγών του δικτύου συνολικά συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

Α/Α Περιγραφή  Μήκος Διάμετροι 

1. Κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός Α  340,50 Φ200, Φ250, Φ315 

2. Δευτερεύον δίκτυο Καμινίων 4386,10 Φ200 

3. Καταθλιπτικός αγωγός Κ1 429,50 Φ160 

4. Καταθλιπτικός αγωγός Κ2 77,00 Φ160 

5. Αγωγός προσαγωγής προς υφιστάμενο 

δίκτυο 
272,00 Φ315 

6. Κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός Β1  227,00 Φ200 

7. Κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός Β2 335,00 Φ200 

8. Κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός Β3  230,00 Φ200 

9. Δευτερεύον δίκτυο γηπέδου 998,00 Φ200 

 

Τα μήκη των αγωγών με μια μικρή προσαύξηση και στρογγυλοποίηση προς τα πάνω διαμορφώνονται ως 

ακολούθως: 

Α/Α Σωληνώσεις 
Μήκος  

(m) 

1. 
Πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3 DN200 
6.600,00 

2. 
Πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3 DN250 
10,00 

3. 
Πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3 DN315 
370,00 

5. 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 

συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ΡE 100 DN160 
520,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.500,00 
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2.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.2.1. Χάραξη αγωγών δικτύου 

Οι αγωγοί αποχέτευσης τοποθετούνται συνήθως στους άξονες των οδών, όπου τοποθετούνται και αγωγοί 

άλλων οργανισμών κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. ύδρευση κ.λ.π.).  

Επιπλέον, το δίκτυο αποχέτευσης οφείλει να καλύπτει στο σύνολό τους τις ιδιοκτησίες του οικισμού, αλλά 

και παράλληλα να τηρούνται οι περιορισμοί στο σχεδιασμό του δικτύου όσον αφορά  

• το μέγιστο αποδεκτό βάθος σκάμματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις, όπου ο αγωγός παρουσιάζει 

αντίθετη κλίση με το έδαφος  

• την ελαχιστοποίηση των προτεινόμενων αντλιοστασίων. 

 

2.2.2. Βάθος τοποθέτησης αγωγών 

Το βάθος τοποθέτησης των αγωγών ακαθάρτων καθορίζεται από το βάθος εξόδου των αποχετευτικών 

γραμμών των ιδιοκτησιών που είναι προς αποχέτευση. Πέρα από αυτό, το βάθος τοποθέτησης εξαρτάται 

ακόμα από: 

i. Την ανάγκη δημιουργίας ανεκτών κλίσεων κατά μήκος των οδών με μικρή κλίση. 

ii. Την εξασφάλιση ενός ελαχίστου ύψους επιχώσεως. 

Το ελάχιστο βάθος άντυγας αγωγού ακαθάρτων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του 0,50 m, εκτός των 

περιπτώσεων, όπου οι αγωγοί ακαθάρτων καταλήγουν απευθείας στο υφιστάμενο δίκτυο, και το ελάχιστο 

βάθος επιλέγεται ίσο με 0,30 m. Το βάθος αυτό εξασφαλίζει την οικονομικότητα του έργου όσον αφορά τις 

εκσκαφές. Επιπλέον, είναι ικανοποιητικό για την αποχέτευση των οικοδομών, οι οποίες στη πλειοψηφία τους 

δεν έχουν υπόγειο. 

Δεδομένης της τοπογραφίας της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο, σε ορισμένες περιπτώσεις η κλίση των αγωγών του δικτύου εμφανίζεται αντίθετη με την κλίση 

του φυσικού εδάφους, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλα σκάμματα αγωγού. Εντούτοις, εκτός ελαχίστων 

περιπτώσεων, το βάθος σκάμματος δεν υπερβαίνει την τιμή των 2,00 μ. 

 

2.2.3. Επιλογή υλικού αγωγών 

Οι αγωγοί βαρύτητας θα κατασκευαστούν από σωλήνες δομημένου τοιχώματος και δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN8. Οι σωλήνες αυτοί παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, τα κυριότερα των οποίων είναι: 

• Εγγύηση ποιότητας επειδή κατασκευάζονται και ελέγχονται βάσει Ευρωπαϊκών αναγνωρισμένων 

Προδιαγραφών. 

• Πλήρη αμφίδρομη στεγανότητα λόγω τρόπου συνδέσεως. 

• Υψηλή αντοχή (ακαμψία δακτυλίου) έναντι της παραμόρφωσης κατά την άσκηση εξωτερικών 

φορτίων, λόγω της γεωμετρικής διαμόρφωσης των αγωγών και δυνατότητα επιλογής της 
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κατάλληλης ακαμψίας δακτυλίου των αγωγών, αφού διατίθενται σε δύο κλάσεις ακαμψίας 

δακτυλίου (κατηγορία SN4kN/m² που ισοδυναμεί με τους σωλήνες PVC Σειράς 41 και SN8kN/m² 

που ισοδυναμούν με τους σωλήνες PVC 6 atm). 

• Αντοχή στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες τοποθέτησης. 

• Δυνατότητα παραλαβής αποκλίσεων κατά την κατακόρυφη ή οριζόντια έννοια λόγω ευκαμψίας των 

σωλήνων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και βάσει των οδηγιών 

τοποθέτησης των παραγωγών. 

• Αξιοσημείωτη αντοχή του υλικού έναντι της τριβής και της μηχανικής διάβρωσης που προκαλείται 

από τα φερτά υλικά που περιέχονται συνήθως στα λύματα. Σε αξιολογήσεις διαφόρων υλικών 

παραγωγής σωλήνων, έχει διαπιστωθεί ότι η αντοχή του και κατά συνέπεια και ο χρόνος ζωής του, 

είναι διπλάσιος από τους αντίστοιχους του PVC. 

• Καλύτερη αγκύρωση εντός του σκάμματος λόγω της εξωτερικής γεωμετρίας των αγωγών 

δομημένου τοιχώματος (κυματοειδές εξωτερικό τοίχωμα) με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η 

καλύτερη συνεργασιμότητα ακόμα και στα σημεία ένωσης με τα τσιμεντένια φρεάτια όπου τα 

υπόλοιπα είδη πλαστικών σωλήνων με λείο εξωτερικό τοίχωμα παρουσιάζουν σημαντική αδυναμία 

στεγάνωσης. 

• Αυξημένη σταθερότητα στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

• Ασφάλεια έναντι κινδύνου διαβρώσεως από χημικές επιδράσεις. 

• Εύκολη και ασφαλή διαχείριση/τοποθέτηση λόγω μικρού βάρους. 

Οι σωλήνες δομημένου τοιχώματος, διατίθενται στο εμπόριο σε μήκη μέχρι 6.0 m., καθώς και σε μήκη των 

3,0 μ. κατόπιν παραγγελίας. 

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE PE 100, συμπαγούς 

τοιχώματος και ονομαστικής πίεσης 10 atm. Οι σωλήνες, διατίθενται στο εμπόριο σε ρολά των 100 m 

για ονομαστικές διαμέτρους Φ40 έως Φ125 και σε μήκη των 12.0m για μεγαλύτερες διαμέτρους.  

Για τη σύνδεση αγωγών πίεσης πολυαιθυλενίου, επιλέγεται η μέθοδος με μετωπική θερμοσυγκόλληση που 

εμφανίζει μειωμένο κόστος συγκριτικά με την ηλεκτρομούφα και ταυτόχρονα εξασφαλίζει ικανοποιητική 

στεγανότητα από εισροές. 

 

2.2.4. Πλάτος σκάμματος 

Το πλάτος των σκαμμάτων εξαρτάται γενικά από την εξωτερική διάμετρο του αγωγού και το βάθος 

εκσκαφής και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες παραδοχές, στα πλαίσια πάντα των ισχυόντων 

τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 

• Για Η ≤ 1,75 , Β = D +2*0.20 

• Για 1,75 < Η ≤ 3,00 , Β = D +2*0.30 

Όπου, 

- Η, το βάθος εκσκαφής 
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- D, η εξωτερική διάμετρος του αγωγού 

- Β, το καθαρό πλάτος του σκάμματος, αφαιρουμένου πάχους τυχόν αντιστηρίξεων. 

 

2.2.5. Εγκιβωτισμός αγωγών 

Ο εγκιβωτισμός των αγωγών θα γίνει με άμμο λατομείου σε ύψος 10,0 cm. πάνω και 10,0 cm κάτω από το 

εξωτερικό τοίχωμα του αγωγού. 

Στις περιπτώσεις όπου λόγω της τοπογραφίας της περιοχής και για την αποφυγή μεγάλου βάθους 

σκάμματος η τοποθέτηση του αγωγού γίνεται υπό κλίση άνω του 10%, επιλέγεται ο εγκιβωτισμός του 

αγωγού σε άοπλο σκυρόδεμα C 12/15. Ο εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα θα πραγματοποιείται για μήκος 0,50 

μ. πριν το κατάντη πέρας του αγωγού και την είσοδο του στο φρεάτιο. 

 

2.2.6. Επανεπίχωση σκάμματος 

Προβλέπεται επανεπίχωση του σκάμματος με θραυστό υλικό λατομείου. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου 

υφίσταται πλακόστρωτο ή μπετόδρομος, η επίχωση του ορύγματος θα φτάνει σε στάθμη που κυμαίνεται 

από -0,15 μ. έως -0,20 μ. από την επιφάνεια του εδάφους.  

Για τις περιπτώσεις χωματόδρομου, η επίχωση του ορύγματος θα φτάνει μέχρι τη στάθμη του εδάφους. 

 

2.2.7. Αποκαταστάσεις 

Στο μεγαλύτερο μήκος τους οι αγωγοί του δικτύου τοποθετούνται κάτω από λιθόστρωτες οδούς. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις θα προβλέπεται αποκατάσταση αυτής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά την 

καθαίρεση της λιθόστρωσης, ώστε το μεγαλύτερο τμήμα των λίθων να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί για 

τις εργασίες αποκατάστασης. 

Στις περιπτώσεις όπου οι αγωγοί διέρχονται από μπετόδρομο, η καθαίρεση θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος 

του μπετόδρομου, ενώ η αποκατάσταση θα πραγματοποιείται με λιθόστρωση, αντίστοιχα με την περίπτωση 

λιθόστρωτης οδού. 

 

2.2.8. Φρεάτια αγωγών βαρύτητας 

Η τοποθέτηση ικανού αριθμού φρεατίων καθίσταται απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του δικτύου και 

τον αποτελεσματικό έλεγχο των αγωγών.  

Οι θέσεις των φρεατίων είναι ενδεικτικές και θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ειδικές τοπικές 

συνθήκες. 

Αναλυτικότερα, προβλέπεται η τοποθέτηση φρεατίων, 

➢ στα σημεία συμβολής αγωγών βαρύτητας 
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➢ στα σημεία αλλαγών των κατά μήκος κλίσεων  

➢ στα σημεία οριζοντιογραφικών αλλαγών 

➢ στα πλατύσκαλα των κλιμάκων 

Συνολικά θα τοποθετηθούν 628 φρεάτια. Η χρήση τσιμεντένιων φρεατίων παρουσιάζει αρκετά 

μειονεκτήματα, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

➢ Αδυναμία στεγανοποίησης, λόγω της πορώδους φύσης του σκυροδέματος  

➢ Εμφάνιση ρωγμών από χτυπήματα και έντονες φορτίσεις (π.χ. οχήματα) 

➢ Έντονη διάβρωση από τις χημικές ουσίες των λυμάτων 

➢ Χρονοβόρες και επίπονες εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας 

Λαμβάνοντας υπόψη τα άνω σημεία, επιλέγεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλαστικών φρεατίων, 

τα οποία συγκριτικά με τα τσιμεντένια φρεάτια, υπερτερούν σε κρίσιμους τομείς, 

➢ Εξασφάλιση ομοιογένειας στο δίκτυο 

➢ Στεγανότητα σε περιπτώσεις υψηλού υδροφόρου ορίζοντα 

➢ Υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση 

➢ Μειωμένος χρόνος και κόστος εγκατάστασης  

➢ Αυξημένη αντοχή κατά τη μεταφορά - εγκατάσταση 

Σε συνάρτηση με το βάθος τοποθέτησης του αγωγού, επιλέγεται η διάμετρος του φρεατίου σύμφωνα με 

την ακόλουθη παραδοχή, 

➢ για βάθος σκάμματος Η< 1,50, επιλέγεται φρεάτιο διαμέτρου DN630 (μη επισκέψιμο) 

➢ για βάθος σκάμματος Η≥ 1,50, επιλέγεται φρεάτιο διαμέτρου DN800 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για το πλήθος των φρεατίων ανάλογα με την εσωτερική τους διάμετρο και τη 

διαμόρφωση του πυθμένα, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

DN 630 DN 800 

ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΜΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 543 27 

ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΙ – ΜΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 51 4 

ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΙ – ΜΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 2 1 

ΣΥΝΟΛΟ 628 

 

2.2.9. Αντλιοστάσια ακαθάρτων 

Συνολικά θα κατασκευαστούν δύο (2) αντλιοστάσια ακαθάρτων. Το αντλιοστάσιο 2 προβλέπεται να 

χωροθετηθεί πλησίον της παραλίας Μεγάλο Καμίνι, ενώ το αντλιοστάσιο 1 στις παρυφές της συνοικίας πάνω 

στην παραλιακή οδό. Μέσω του αντλιοστασίου 1 και του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού ονομ. 

διαμέτρου DN110, οδηγείται το σύνολο της παροχής των λυμάτων προς το υφιστάμενο δίκτυο 

αποχέτευσης. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων 

αντλιοστασίων. 

Αντλιοστάσιο 

Μέγιστη παροχή 

αντλιοστασίου                                        
(θέρος 20ετίας) 

Αριθμός  

αντλητικών 
συγκροτημάτων 

Ονομαστική 

παροχή 
αντλίας 

l/s m3/h τεμ m3/h 

1 15,65 56,34 1+1 58 

2 12,74 45,86 1+1 47 

 

Σε όλα τα αντλιοστάσια λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους (παροχής, εγκατεστημένης ισχύος) θα 

χρησιμοποιηθούν αντλητικά συγκροτήματα υποβρυχίου τύπου. Ένα αντλιοστάσιο με υποβρύχια αντλητικά 

συγκροτήματα έχει απλούστερο οικοδομικό μέρος έναντι ενός αντλιοστασίου με αντλητικά συγκροτήματα 

ξηρού τύπου και επιπρόσθετα είναι λιγότερο ενοχλητικό τόσο από απόψεως θορύβου όσο και από απόψεως 

οσμών.  

Όλα τα αντλιοστάσια θα κατασκευαστούν με δομικό μέρος, το οποίο θα επαρκεί για τις ανάγκες της 

40ετίας, όπου οι παροχές είναι αυξημένες. Οι επιλεγόμενες αντλίες επαρκούν για τις παροχές του θέρους 

20ετίας. Για την κάλυψη των παροχών του θέρους 40ετίας θα τοποθετηθούν νέες αντλίες και θα 

πραγματοποιηθούν και οι ανάλογες προσθήκες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και στους καταθλιπτικούς 

αγωγούς των νέων αντλιών. 

Τα αντλιοστάσια 1 & 2 επιλέχθηκε να είναι πλήρως υπόγεια . Ο θάλαμος εγκατάστασης του λοιπού 

εξοπλισμού (ηλ. πίνακας, μονάδα  απόσμησης , Η/Ζ) θα είναι δομικά συνεχόμενος με το χώρο του 

βανοστασίου και τον υγρό θάλαμο στο αντλιοστάσιο 1. Στο αντλιοστάσιο 2 ο θάλαμος εγκατάστασης 

εξοπλισμού θα είναι δομικά ανεξάρτητος από τον υγρό θάλαμο και το βαννοστάσιο. 

Και στα δύο αντλιοστάσια κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθεί σύστημα  απόσμησης ενεργού άνθρακα για 

τον υγρό τους θάλαμο, το οποίο θα εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 εναλλαγές  αέρα ανά ώρα και θα 

τοποθετηθεί στο χώρο τοποθέτησης του εξοπλισμού, όπως επίσης και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 

το οποίο θα τροφοδοτεί τα αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από την 

ΔΕΗ. 

Επισημαίνεται ότι για την κατασκευή των αντλιοστασίων θα πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης 

εφαρμογής από τον ανάδοχο, η δαπάνη της οποίας είναι ανηγμένη στις νέες τιμές του τιμολογίου, σύμφωνα 

και με την ΕΣΥ. 

Επιπλέον, για το αντλιοστάσιο 1, λόγω της  χωροθέτησής του στον υφιστάμενο λιμένα, θα πρέπει να 

ληφθεί άδεια από τους αρμόδιους παράγοντες (π.χ. λιμεναρχείο κλπ). 
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2.3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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

την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου και των έργων μεταφοράς των λυμάτων οικισμού του Δήμου 

Ύδρας προς την ΕΕΛ, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (m3 ) 4 200,00 

2 ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΑΜΜΟ (m3 ) 1 600,00 

3 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ (m3 ) 1 000,00 

4 ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (km) 7,50 

5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ (m3 ) 2 200,00 

6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (τεμ) 628 

 

Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν μεταξύ άλλων 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. 

• Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 

• Λοιπές εργασίες περάτωσης δομικού μέρους αντλιοστασίων ακαθάρτων 

• Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ακαθάρτων 

 

Πειραιάς, 2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Π. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Χ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ 
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