
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

  

Ταχ. Δ/νση: ΑΜΟΡΓΟΣ 
Τ.Κ. 84008 
Τηλ. 2285360200 
Fax. 2285360219 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

 
  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ,  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): 

1.678.000,00 € 

 

 

 

 

  

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

 

 

 

Τεύχος 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 
Μελέτη:  ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 

Περρίκου 32, 11524 Αθήνα, τ. 2106974607, f. 2106983657 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΟΡΓΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2018 

 

 

 



 



ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ « ΥΔΡΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ» 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 7 : Τεχνική Περιγραφή 

 

  Σελίδα i  

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

11.. ΑΑNNTTIIKKEEIIMMEENNOO  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ....................................................................................................................................................................  11 

22.. ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΥΥΔΔΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΓΓΙΙΑΑΛΛΗΗΣΣ  ............................................................................  11 

33.. ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ..............................................................................................................................................................  33 
3.1 Υλικό σωλήνων ................................................................................................................................... 3 
3.2 Σκάμματα τοποθέτησης σωλήνων ...................................................................................................... 3 
3.3 Αντιστηρίξεις παρειών σκαμμάτων τοποθέτησης σωλήνων ................................................................ 4 
3.4 Τυπικά τεχνικά έργα. ........................................................................................................................... 4 

3.4.1 Διατάξεις εκκένωσης ...................................................................................................................... 4 
3.4.2 Διατάξεις εισαγωγής-εξαγωγής αέρα ............................................................................................. 4 
3.4.3 Δικλείδες διακοπής ......................................................................................................................... 4 
3.4.4 Πυροσβεστικοί Κρουνοί .................................................................................................................. 5 
3.4.5 Φρεάτια εκκενωτών – δικλείδων..................................................................................................... 5 
3.4.6 Φρεάτια διατάξεων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα ........................................................................... 5 

44.. ΑΑΝΝΤΤΛΛΙΙΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ............................................................................................................................................................................................................  11 
4.1 Αντλιοστάσιο Κεντρικής Δεξαμενής Όρμου Αιγιάλης Δ1α ................................................................... 1 
4.2 Αντλιοστάσιο Δεξαμενής Ποταμού Δ1 ................................................................................................. 2 
4.3 Αντλιοστάσιο Παλαιάς Δεξαμενής Θολαρίων ...................................................................................... 3 
4.4 Βανοστάσιο Δεξαμενής Ποταμού Δ2 ................................................................................................... 4 



 

 



ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  77..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  

 

  Σελίδα  1 

 

1. ΑNTIKEIMENO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή των έργων ύδρευσης των περιοχών Αιγιάλης, 
Θολαρίων και Ποταμού του Δήμου Αμοργού. Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα έργα μεταφοράς και 
διανομής πόσιμου ύδατος των οικισμών Αιγιάλης, Όρμου Αιγιάλης, Θολαρίων, Παραλίας Θολαρίων 
και Ποταμού (εξωτερικό υδραγωγείο, εσωτερικό υδραγωγείο) καθώς επίσης  και οι απαιτούμενες 
επεμβάσεις στις υφιστάμενες δεξαμενές  (αντλιοστάσια, βανοστάσια κλπ) για την βελτίωση της λει-
τουργίας του δικτύου. 

Περίοδος σχεδιασμού των έργων είναι η 40ετία με έτος-στόχο το έτος 2060. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

Το εξωτερικό υδραγωγείο του προτεινόμενου συστήματος ύδρευσης, αφορά στο σύστημα μεταφο-
ράς νερού από την υφιστάμενη Δεξαμενή Όρμου Αιγιάλης (ωφέλημου όγκου 1000 m3) προς τις ε-
πιμέρους δεξαμενές αποθήκευσης των οικισμών Λαγκάδας (Αιγιάλης), Ποταμού και Θολαρίων από 
τις οποίες υδροδοτούνται τα δίκτυα διανομής των αντίστοιχων οικισμών της περιοχής μελέτης 

Η υδροδότηση των οικισμών μελέτης κατά τους θερινούς μήνες, που η παροχή των κατά τόπους 
γεωτρήσεων δεν επαρκεί για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών προβλέπεται να γίνεται κεντρικά 
μέσω της Δεξαμενής Όρμου Αιγιάλης (Δ1α). Η δεξαμενή αυτή είναι τοποθετημένη κεντροβαρικά, εί-
ναι εύκολα προσβάσιμη, μεγάλου ωφέλιμου όγκου (1.000 m3), δέχεται άμεσα το νερό από την α-
φαλάτωση, την γεώτρηση του ποταμού και είναι διασυνδεδεμένη με το λιμάνι για τυχόν εφεδρι-
κή/κάλυψη έκτακτων αναγκών, από υδροφόρα πλοία.  

Αναλυτικότερα, η Κεντρική Δεξαμενή Όρμου Αιγιάλης (Δ1α) χωρητικότητας 1.000 m3 μέσω της ο-
ποίας γίνεται σήμερα η υδροδότηση των δεξαμενών τροφοδοσίας όλων των οικισμών μελέτης και 
του οικισμού Λαγκάδας, διαθέτει ένα αντλιοστάσιο το οποίο διατηρείται ως έχει .  

Προβλέπεται η προσθήκη ενός νέου αντλιοστασίου στην δεξαμενή Όρμου Αιγιάλης (Δ1α) παράλλη-
λα με το υφιστάμενο που θα είναι εξοπλισμένο με υποβρύχια αντλία inox με χιτώνιο ψύξης σε ορι-
ζόντια τοποθέτηση και την εφεδρική της (δυναμικότητας 8,1 m3/h σε 240 mΣΥ) για την τροφοδοσία 
της παλαιάς δεξαμενής Θολαρίων καθώς και δίδυμο πιεστικό συγκρότημα με μια κύρια αντλία και 
μια εφεδρική σε κυκλική εναλλαγή (δυναμικότητας 10 m3/h σε 105 mΣΥ) για την τροφοδοσία της 
δεξαμενής Δ1 του Ποταμού.  

Ο οικισμός των Θολαρίων εξυπηρετείται από δύο δεξαμενές: την παλαιά, χωρητικότητας 200 m3  η 
οποία τροφοδοτείται από την Δ1α και τροφοδοτεί τη νέα Δεξαμενή Θολαρίων χωρητικότητας 300 
m3 μέσω δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος (δυναμικότητας 8,10 m3/h σε 61 mΣΥ). Η νέα Δεξαμε-
νή Θολαρίων τροφοδοτεί τον οικισμό Θολαρίων σε ζώνες: τις υψηλές ζώνες του οικισμού άμεσα 
ενώ τις χαμηλές μετά από μείωση πίεσης. 

Ο οικισμός Ποταμού εξυπηρετείται από δύο Δεξαμενές: την Δεξαμενή Δ1 όγκου 75 m3 που τροφο-
δοτείται απευθείας από την Δ1α και την Δεξαμενή Δ2 όγκου 50 m3 που τροφοδοτείται από την Δ1 
μέσω δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος (δυναμικότητας 4,0 m3/h σε 87 mΣΥ).  

Οι οικισμοί Ορμου Αιγιάλης και Παραλία Θολαρίων που βρίσκονται υψομετρικά χαμηλότερα από 
την κεντρική δεξαμενή υδροδοτούνται με ανεξάρτητο κλάδο. Το άνω τμήμα του Όρμου Αιγιάλης για 
να έχει επαρκή πίεση χωρίς την χρήση πιεστικού συγκροτήματος, υδροδοτείται από την δεξαμενή 
Δ1 του Ποταμού 

Οι αγωγοί διασύνδεσης είναι όλοι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 και αναλόγως του μανομετρικού του δικτύου επιλέγονται κλάσεως PN10 ή 16 atm με εξαί-
ρεση τον αγωγό μεταφοράς προς την δεξαμενή Θολαρίων που λόγω της μεγάλης υψομετρικής δια-
φοράς και χιλιομετρικής απόστασης έχει μεταβαλλόμενη κλάση από 32atm έως 10atm. Για την δια-
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τήρηση των πιέσεων εντός των επιθυμητών ορίων γίνεται χρήση πέντε ενδιάμεσων αντλιών μετα-
βαλλόμενης ταχύτητας (booster).  

Οι αγωγοί διασύνδεσης των δεξαμενών ύδρευσης ελέγχονται από δικλείδες με υδραυλικές διατάξεις 
ελέγχου για την ρύθμιση των παροχών τους. 

Συνοψίζοντας, με την παρούσα μελέτη προβλέπονται τα εξής έργα: 

1. προσθήκη ενός νέου αντλιοστασίου στην δεξαμενή Όρμου Αιγιάλης για την τροφοδοσία της 
δεξαμενής Δ1 του Ποταμού (δυναμικότητας 10 m3/h σε 105 mΣΥ) καταθλιπτικός αγωγός 
διασύνδεσης της δεξαμενής Όρμου Αιγιάλης με την δεξαμενή Ποταμού Δ1 HDPE PE 100, 
συνολικού μήκους 540 m, διαμέτρου Ø90 και κλάσης πίεσης ΡΝ16 – ΡΝ10 (κλιμακούμενης). 

2. προσθήκη ενός νέου αντλιοστασίου στην δεξαμενή Όρμου Αιγιάλης για την τροφοδοσία της 
παλαιάς δεξαμενής Θολαρίων (δυναμικότητας 8,1 m3/h σε 240 mΣΥ) καταθλιπτικός αγωγός 
διασύνδεσης της δεξαμενής Όρμου Αιγιάλης με την παλαιά δεξαμενή Θολαρίων HDPE PE 
100, συνολικού μήκους 4.112 m, διαμέτρου Ø110 και κλάσης πίεσης ΡΝ32 – ΡΝ16 (κλιμα-
κούμενης).  

3. προσθήκη ενός νέου αντλιοστασίου στην Δ1 του Ποταμού για την τροφοδοσία της δεξαμενής 
Δ2 του Ποταμού (δυναμικότητας 4 m3/h σε 87 mΣΥ) καταθλιπτικός αγωγός διασύνδεσης της 
δεξαμενής Δ1 του Ποταμού με την δεξαμενή Δ2 του Ποταμού HDPE PE 100, μήκους 380 m, 
διαμέτρου Ø75 και κλάσης πίεσης ΡΝ10.  

4. προσθήκη ενός νέου αντλιοστασίου στην παλαιά δεξαμενή Θολαρίων για την τροφοδοσία της 
νέας δεξαμενής Θολαρίων (δυναμικότητας 8,1 m3/h σε 61 mΣΥ) καταθλιπτικός αγωγός δια-
σύνδεσης της παλαιάς δεξαμενής Θολαρίων με την νέα δεξαμενή Θολαρίων HDPE PE 100, 
μήκους 455 m, διαμέτρου Ø90 και κλάσης πίεσης ΡΝ10. 

 

Όλα τα δίκτυα είναι βρογχωτά με μικρούς γραμμικούς κλάδους περιφερειακά και πρόβλεψη να γί-
νουν στο μέλλον βρογχωτά, εάν προκύψει επέκταση της δόμησης και διάνοιξη νέων οδών, έως τα 
προβλεπόμενα όρια αστικών ζωνών του κτηματολογίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που δημιουργούνται στο δίκτυο, στους «ορεινούς» κυρίως οικι-
σμούς, γίνεται διαχωρισμός σε «χαμηλές» και «υψηλές» ζώνες. Στις χαμηλές ζώνες οι αγωγοί που 
τοποθετούνται είναι κλάσης 10atm  ενώ στις υψηλές 16atm.  

Αναλυτικότερα, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δικτύων διανομής για κάθε οικισμό μελέτης παρα-
τίθενται στη συνέχεια: 

 Λαγκάδα (ή Αιγιάλη) : Συνολικό μήκος δικτύου 4.400 μ περίπου εκ των οποίων τα 
3.554 μ ανήκουν στην «χαμηλή» ζώνη με αγωγούς DN 63, 75, 110, 125 και 200mm 
κλάσεως PN 10 atm και τα 845 μ ανήκουν στην «υψηλή» ζώνη με αγωγούς DN 63 
mm, PN 16 atm. 

 Όρμος Αιγιάλης : Συνολικό μήκος δικτύου 5.655 μ περίπου με αγωγούς DN 63, 75, 
110, 125, 160 και 250mm κλάσεως PN 10 atm. 

 Θολάρια : Συνολικό μήκος δικτύου 2.970 μ περίπου εκ των οποίων τα 895 μ ανήκουν 
στην «υψηλή» ζώνη με αγωγούς DN 63, 110 και 160mm κλάσεως PN 10 atm και τα 
2.075 μ ανήκουν στην «χαμηλή» ζώνη με αγωγούς DN 63, 75 και 110 mm, PN 16 
atm. 

 Παραλία Θολαρίων : Συνολικό μήκος δικτύου 732 μ περίπου με αγωγούς DN 63 και 
75 mm κλάσεως PN 10 atm. 



ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  77..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  

 

  Σελίδα  3 

 

 Ποταμός : Συνολικό μήκος δικτύου 2.063 μ περίπου εκ των οποίων τα 1.678 μ ανή-
κουν στην «χαμηλή» ζώνη με αγωγούς DN 63 και 110mm κλάσεως PN 10 atm και τα 
385 μ ανήκουν στην «υψηλή» ζώνη με αγωγούς DN 63 mm, PN 16 atm. 

 

Σε «χαμηλά» από άποψη υψομέτρου σημεία των δικτύων προβλέπονται διατάξεις εκκένωσης ενώ 
στα «υψηλά» σημεία προβλέπονται διατάξεις αερεξαγωγών για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Σε κάθε κόμβο των δικτύων προβλέπεται η τοποθέτηση δικλείδων ελέγχου για την δυνατότητα α-
πομόνωσης όσο το δυνατόν μικρότερων τμημάτων των δικτύων σε περιπτώσεις βλάβης. 

Σε κατάλληλες θέσεις των δικτύων προβλέπεται η τοποθέτηση συσκευών ελέγχου πίεσης, ώστε η 
πίεση λειτουργίας να μην υπερβαίνει τις 6 ατμ. 

Σε τμήματα των δικτύων που εμφανίζονται χαμηλές πιέσεις λειτουργίας προβλέπεται η τοποθέτηση 
αντλιών μεταβλητής ταχύτητας (Booster), εν σειρά, ώστε στις περιόδους υψηλής ζήτησης νερού, οι 
πιέσεις να διατηρούνται σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας. Τα εν λόγω αντλητικά επεμβαίνουν στο 
δίκτυο υδροδότησης περιστασιακά. 

Στα προτεινόμενα δίκτυα διανομής ποσίμου νερού προβλέπεται η τοποθέτηση πυροσβεστικών 
κρουνών, σε θέσεις του δικτύου όπου οι αγωγοί έχουν διάμετρο Ø75χλστ. κατ’ ελάχιστο. 

Τα δίκτυα διανομής έχουν διαστασιολογηθεί ώστε να έχουν την ικανότητα μεταφοράς παροχής πυ-
ρόσβεσης 17 λίτρα/δλ. με πίεση τουλάχιστον 5atm. 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1 Υλικό σωλήνων 

Το δίκτυο ύδρευσης λειτουργεί εξ’ ολοκλήρου με πίεση. Για τους αγωγούς ύδρευσης θα χρησιμο-
ποιηθούν αγωγοί από πολυαιθυλένιο με συμπαγές τοίχωμα PE100 (κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2) ονο-
μαστικής πίεσης 10- 32 atm. 

Με βάση τους υδραυλικούς υπολογισμούς το δίκτυο ύδρευσης θα αποτελείται από σωληνώσεις 
διαμέτρου DN63 mm έως και DN250 mm. 

Στα δίκτυα διανομής ποσίμου νερού προβλέπεται η διαμόρφωση κύριων βρόγχων από σωλήνες 
διαμέτρου τουλάχιστον DN 90mm από τους οποίους προβλέπεται να υδροδοτηθούν οι απαραίτητοι 
κρουνοί πυρόσβεσης των οικισμών. 

3.2 Σκάμματα τοποθέτησης σωλήνων 

Οι αγωγοί ύδρευσης προβλέπεται να τοποθετηθούν σε τέτοιο βάθος ώστε να έχουν επικάλυψη του-
λάχιστον 0,80μ. σε λιθόστρωτα μονοπάτια και καλντερίμια όπου δεν γίνεται διέλευση οχημάτων και 
1,00μ σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους και περιοχές διέλευσης οχημάτων. 

Το βάθος στο οποίο τελικά θα τοποθετηθούν οι αγωγοί εξαρτάται και από την γενικότερη μηκοτομι-
κή χάραξη του δικτύου. 

Οι αγωγοί γενικά θα εδράζονται σε στρώμα άμμου πάχους 15εκ. και θα εγκιβωτίζονται σε άμμο, 
μέχρι ύψος 25εκ. πάνω από την άνω εξωτερική τους άντυγα. Το υπόλοιπο σκάμμα θα συμπληρώ-
νεται με θραυστό υλικό καθώς η σύσταση του εδάφους (που είναι βραχώδες στο μεγαλύτερο πο-
σοστό του) δεν επιτρέπει την χρήση κατάλληλα επιλεγμένων προϊόντων εκσκαφής. 

Η αρχική μορφή της επιφάνειας του οδοστρώματος που εκσκάπτεται, θα αποκαθίσταται ανάλογα 
με την σύσταση του οδοστρώματος προ της επέμβασης. 
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Προβλέπεται η αγκύρωσή των αγωγών με σκυρόδεμα σε σημεία αλλαγής κατεύθυνσης αλλά και 
στις περιοχές που η κλίση εδάφους υπερβαίνει το 15%. 

Το ελάχιστο πλάτος του σκάμματος θα είναι 0,50μ. και εφαρμόζεται σε αγωγούς με διάμετρο έως 
και DN 63mm. H αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται σε πλάτος 20 mm εκκατέρωθεν των 
ορίων εκσκαφής 

3.3 Αντιστηρίξεις παρειών σκαμμάτων τοποθέτησης σωλήνων 

Σε σημεία των έργων όπου υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί το πρανές της 
εκσκαφής, λόγω της φύσης του εδάφους, προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθούν αντιστηρίξεις. Ειδι-
κά στους αγωγούς που κατασκευάζονται στις παραλιακές περιοχές και προβλέπεται να τοποθετη-
θούν σε στάθμη χαμηλότερη από τον υδροφόρο ορίζοντα θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μεταλ-
λικές αντιστηρίξεις. 

3.4 Τυπικά τεχνικά έργα. 

Με τον όρο «τυπικά τεχνικά έργα» του δικτύου ύδρευσης νοούνται οι διατάξεις εκκένωσης και εισα-
γωγής-εξαγωγής αέρα στο δίκτυο, οι δικλείδες εμμέσου χειρισμού για τον έλεγχο του δικτύου και οι 
κρουνοί πυρόσβεσης. 

3.4.1 Διατάξεις εκκένωσης 

Στα χαμηλά σημεία του εσωτερικού δικτύου, προβλέπεται η κατασκευή διάταξης εκκένωσης του δι-
κτύου. Γενικά, οι διατάξεις αυτές αποτελούνται από διακλάδωση αγωγού με δικλείδα χυτοσιδηρή 
φλατζωτή, τύπου σύρτου ή ball valve και σωληνώσεις από αγωγούς PE 100-16atm για την απαγω-
γή του νερού των σωληνώσεων είτε προς το δίκτυο ομβρίων είτε προς κατάλληλους φυσικούς απο-
δέκτες. 

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απαγωγή του νερού των σωληνώσεων με βαρύτητα, η εκ-
κένωση γίνεται με διάταξη που τοποθετείται μέσα σε επισκέψιμο φρεάτιο που φέρει δικλείδα διακο-
πής και ταχυσύνδεσμο για την σύνδεση πλαστικού σωλήνα εκκένωσης μέσω του οποίου το νερό 
αντλείται και απάγεται μέχρι τον πλησιέστερο αποδέκτη. 

Όλα τα εξαρτήματα και οι συσκευές διαμόρφωσης της διάταξης εκκένωσης θα είναι ονομαστικής πί-
εσης 16 atm. 

Όλες οι διατάξεις εκκένωσης του δικτύου ύδρευσης θα τοποθετηθούν μέσα σε επισκέψιμα φρεάτια 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλ. σχ. Τ-2). 

3.4.2 Διατάξεις εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

Σε υψηλά σημεία του δικτύου διανομής πόσιμου νερού, θα κατασκευαστούν διατάξεις αερεξαγωγού 
(βλέπε σχέδια οριζοντιογραφιών της μελέτης). Οι αερεξαγωγοί θα είναι διπλής ενέργειας διαμέτρου 
DN50 mm., ονομαστικής πίεσης 16atm, ούτως ώστε να επιτρέπουν τόσο την εισαγωγή όσο και την 
εξαγωγή του αέρα. Μεταξύ του αερεξαγωγού και του αγωγού του δικτύου παρεμβάλλεται δικλείδα 
διακοπής. Η όλη διάταξη του αερεξαγωγού τοποθετείται μέσα σε επισκέψιμο φρεάτιο από οπλισμέ-
νο σκυρόδεμα. (βλ. σχ. Τ-2) 

3.4.3 Δικλείδες διακοπής 

Στο υπό μελέτη δίκτυο ύδρευσης θα τοποθετηθούν δικλείδες διακοπής, ώστε να είναι δυνατή η α-
πομόνωση μικρών τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης ή άλλης απαραίτη-
της εργασίας. Οι δικλείδες θα είναι χυτοσιδηρές, συρταρωτές και ο χειρισμός τους θα γίνεται μέσω 
φρεατίου εμμέσου χειρισμού δικλείδας (bouche à clè) όπως φαίνεται στο σχέδιο Τ-2. 

Όλες οι δικλείδες διακοπής θα είναι ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον 16 atm. 
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3.4.4 Πυροσβεστικοί Κρουνοί 

Οι κρουνοί πυρόσβεσης (πυροσβεστικά υδροστόμια) θα τοποθετηθούν σε τρία σημεία, στους κύ-
ριους βρόγχους του δικτύου με κριτήριο αφενός την θέση τους στον οικισμό και αφετέρου την προ-
σπελασιμότητα τους από πυροσβεστικά οχήματα όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια οριζοντιογρα-
φιών κλίμακας 1:1.000 της μελέτης. 

Κάθε πυροσβεστικό υδροστόμιο, θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των γερμανι-
κών κανονισμών DIN 3222, για πίεση λειτουργίας 10 atm, θα είναι διαμέτρου συνδέσεως προς το 
δίκτυο 80 mm (Φ4'') και θα φέρει δύο λήψεις, διαμέτρου 21/2'' η καθεμιά. Το σώμα του υδροστομίου 
θα είναι χυτοσιδερένιο, η έδρα της βαλβίδας και τα πώματα των λήψεων από ορείχαλκο και ο άξο-
νας της βαλβίδας από χάλυβα (βλέπε σχ. Τ-1). 

Οι κρουνοί θα έχουν την ικανότητα παροχής πυρόσβεσης της τάξεως των 17 l/sec και σε κάθε 
κρουνό έχει εξασφαλισθεί ότι η ελάχιστη πίεση είναι 3 atm ώστε να υπάρχει δυνατότητα απευθείας 
κατάσβεσης. Οι κρουνοί είναι τοποθετημένοι πάνω στους κύριους βρόγχους του δικτύου και σε θέ-
σεις που είναι εύκολα προσπελάσιμες από πυροσβεστικά οχήματα. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται 
οι κανονισμοί πληρώσεως των πυροσβεστικών οχημάτων. 

3.4.5 Φρεάτια εκκενωτών – δικλείδων 

Τα φρεάτια τοποθέτησης των δικλείδων και των διατάξεων εκκένωσης του δικτύου ύδρευσης, θα 
κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με σιδηροπλισμό B500c. 

Θα φέρουν ανθρωποθυρίδα ορθογωνικής κάτοψης εσωτερικών διαστάσεων 55εκ.x70εκ. 

Θα φέρουν επίσης βαθμίδες καθόδου εντός των φρεατίων κατασκευασμένες από μαλακό μορφοσί-
δηρο. 

Το κάλυμμα της ανθρωποθυρίδας των φρεατίων θα είναι βαρέως τύπου, ορθογωνικής κάτοψης κα-
τάλληλο για ανθρωποθυρίδα 50εκ.x70εκ. κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο. 

Τα φρεάτια θα εδράζονται σε στρώση άοπλου σκυροδέματος κατηγορίας C10/12, πάχους 10 εκ. 

Στον πυθμένα τους θα φέρουν τουλάχιστον μία οπή στράγγισης Φ150χλστ, η οποία θα γεμίζει με 
χαλίκια. 

Οι εξωτερικές παρειές των κατακόρυφων τοιχωμάτων και της πλάκας οροφής των φρεατίων θα φέ-
ρουν ασφαλτική επάλειψη. 

3.4.6 Φρεάτια διατάξεων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα 

Η μορφή των φρεατίων τοποθέτησης των αερεξαγωγών, σε κάτοψη, είναι κυκλική με εσωτερική 
διάμετρο 0,80μ. Φέρουν οπή επίσκεψης κυκλική, εσωτερικής διαμέτρου 0,80μ. με χυτοσιδερένιο 
κάλυμμα, τύπου ανάλογου με τα φορτία που αναμένεται να δεχτεί. Τα φρεάτια θα εδράζονται σε 
δακτύλιο από άοπλο σκυρόδεμα και οι εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύονται από τις ανεπιθύ-
μητες εισροές υδάτων με ασφαλτική επάλειψη. 

Τα φρεάτια μπορούν να είναι προκατασκευασμένα από οπλισμένο τσιμεντοσωλήνα Φ800χλστ σει-
ρά 150, αρκεί να πληρούνται οι απαιτήσεις αντοχής, στεγάνωσης κλπ. που αναφέρθηκαν προηγου-
μένως. 
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4. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

4.1 Αντλιοστάσιο Κεντρικής Δεξαμενής Όρμου Αιγιάλης Δ1α 

Από την υφιστάμενη Κεντρική Δεξαμενή Όρμου Αιγιάλης (Δ1α) χωρητικότητας 1.000 m3 γίνεται 
σήμερα η υδροδότηση των δεξαμενών τροφοδοσίας όλων των οικισμών μελέτης και του οικισμού 
Λαγκάδας. Διαθέτει ένα αντλιοστάσιο (αντλίες δυναμικότητας 60 m3/h σε 230 mΣΥ) το οποίο 
διατηρείται ως έχει και προβλέπεται η κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου για την τοποθέτηση των 
υδραυλικών εξαρτημάτων και του πιεστικού τροφοδοσίας της δεξαμενής όρμου Αιγιάλης σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης.  

Για την τροφοδοσία της παλαιάς δεξαμενής Θολαρίων προβλέπεται η τοποθέτηση σε κάθε 
διαμέρισμα της δεξαμενής μίας υποβρύχιας αντλίας inox με χιτώνιο ψύξης σε οριζόντια τοποθέτηση 
(έκαστη δυναμικότητας 8,1 m3/h σε 240 mΣΥ, μία εφεδρική). 

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 κατ’ ελάχι-
στον, ονομαστικής διαμέτρου DN 80. Φέρουν χειροκίνητη συρταρωτή δικλείδα απομόνωσης και δι-
κλείδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ ονομαστικής διαμέτρου DN 80 και πίεσης PN 40 τουλάχιστον, 
τοποθετημένες σε κατακόρυφη θέση. Τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο και 
γαλβανισμένα, ενώ τα ειδικά τεμάχια αυτών (έδρα, βάκτρο, σφαίρα κλπ.) είναι ανοξείδωτα. Οι 
καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών καταλήγουν σε κοινό συλλεκτήριο αγωγό, από ίδιο υλικό, διαμέ-
τρου επίσης DN 80. Πριν την έξοδο του συλλεκτήριου αγωγού από το νέο ανλιοστάσιο προβλέπται 
αλλαγή διαμέτρου του σε DN 100 μέσω ειδικού τεμαχίου (διαστολής). Εκτός του αντλιοστασίου ο 
συλλεκτήριος αγωγός συνδέεται μέσω ειδικού τεμαχίου αλλαγής υλικού με τον καταθλιπτικό αγωγό 
από HDPE διαμέτρου Ø110 mm και πίεσης PN 32 ο οποίος καταλήγει στην Παλαιά Δεξαμενή Θο-
λαρίων. 

Επί του συλλεκτήριου αγωγού διαμέτρου DN 80 από τις υποβρύχιες αντλίες τροφοδοσίας της 
παλαιάς δεξαμενής Θολαρίων, ανάντη της εξόδου από το νέο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί αντι-
πληγματική βαλβίδα, κατάλληλης διαμέτρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Αν α-
παιτηθεί η σύνδεση θα γίνει μέσω τεμαχίου συστολής διαστάσεων ανάλογα με την ονομαστική διά-
μετρο της βαλβίδας. Η παροχή εκκένωσης θα επιστρέφει στην δεξαμενή με αγωγό. Ανάντη της 
βαλβίδας θα τοποθετηθεί μανόμετρο. Ο κλάδος της αντιπληγματικής δικλείδας θα απομονώνεται με 
δικλείδα απομόνωσης διαμέτρου ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο της βαλβίδας - ενδεικτική 
ονομαστική διάμετρος DN 50 και πίεση PN 40 τουλάχιστον. 

Παράλληλα με το υφιστάμενο αντλιοστάσιο θα ανεγερθεί νέο αντλιοστάσιο με εξωτερικές διαστάσεις 
κάτοψης 6,00 m x 3,00 m. Η κατασκευή θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, με τοιχία 
πάχους 20 cm, πλάκα πυθμένα πάχους 30 cm και πλάκα οροφής πάχους 15 cm. Το εσωτερικό 
ύψος του θαλάμου είναι 2,85 m ενώ προβλέπεται περιμετρικό στηθαίο ύψους 20 cm πάνω από την 
πλάκα οροφής. 

Εντός του νέου αντλιοστασίου τοποθετείται, πέρα από την αντιπληγματική δικλείδα, δίδυμο πιεστικό 
συγκρότημα με μια κύρια αντλία και μια εφεδρική σε κυκλική εναλλαγή (δυναμικότητας 10 m3/h σε 
105 mΣΥ) για την τροφοδοσία της δεξαμενής Δ1 του Ποταμού.  

Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι συναρμολογημένο επάνω σε μεταλλική βάση με ανοξείδωτους 
συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, δικλείδες απομόνωσης για κάθε αντλία στην αναρρόφηση 
και στην κατάθλιψη, βαλβίδες αντεπιστροφής για κάθε αντλία, τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, 
ηλεκτρικό πίνακα διανομής – ελέγχου, καθώς και δοχείο διαστολής. 

Το πιεστικό συγκρότημα τροφοδοτείται μέσω διακλάδωσης διαμέτρου DN 80 από ανοξείδωτο 
συλλεκτήριο αγωγό ονομαστικής διαμέτρου DN 250. Ο συλλεκτήριος αγωγός τροφοδοτείται από 
κάθε διαμέρισμα της κεντρικής δεξαμενής μέσω κλάδων διαμέτρου επίσης DN 250 οι οποίοι απο-
μονώνονται με δικλείδα απομόνωσης ονομαστικής διαμέτρου DN 250 και πίεσης PN 16. 
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Ανάντη και κατάντη του πιεστικού συγκροτήματος προβλέπονται δικλείδες απομόνωσης ονομαστι-
κής διαμέτρου DN 80 και πίεσης PN 16 επί των κλάδων αναρρόφησης και κατάθλιψης του 
πιεστικού. Εκτός του αντλιοστασίου ο αγωγός κατάθλιψης του πιεστικού συγκροτήματος συνδέεται 
μέσω ειδικού τεμαχίου αλλαγής υλικού με τον καταθλιπτικό αγωγό από HDPE διαμέτρου Ø90 mm 
και πίεσης PN 16 ο οποίος καταλήγει στην Δεξαμενής Δ1 του Ποταμού. 

Σε κάθε ζεύγος αντλιών, οι δύο αντλίες θα λειτουργούν εναλλάξ για την ομοιόμορφη φθορά τους και 
θα είναι σχεδιασμένες για συνεχή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση βλάβης, θα τίθεται αυτόματα σε 
λειτουργία το αντλητικό συγκρότημα που θα είναι σε εφεδρεία και ταυτόχρονα θα μεταδίδεται σήμα 
βλάβης. Όλες οι αντλίες φέρουν ρυθμιστή στροφών. 

Για την πρόσβαση στο νέο αντλιοστάσιο και την απομάκρυνση του εξοπλισμού προβλέπεται ξύλινη 
ή μεταλλική μονόφυλλη θύρα πλάτους 1,00m και ύψους 2,15m. Επιπλέον προβλέπεται ανακλινό-
μενο παράθυρο πλάτους 0,80m και ύψους 1,00m με εξωτερικό προστατευτικό κιγκλίδωμα για το 
φυσικό φωτισμό του χώρου και την εισαγωγή νωπού αέρα. 

Ο οικίσκος διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει φωτιστικό σώμα φθορισμού με 
δύο λαμπτήρες των 36 W, διακόπτη αφής / σβέσης, ένα ρευματοδότη 1 x 16 A, ένα ρευματοδότη 3 
x 16 A, καλώδια σύνδεσης, κανάλια όδευσης κλπ. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οικίσκου θα 
είναι στεγανή. 

Εντός της δεξαμενής τοποθετείται μετρητής στάθμης. Θεωρείται ότι η ανώτερη στάθμη υγρού θα 
βρίσκεται σε απόσταση 10 cm τουλάχιστον κάτω από την πλάκα οροφής ενώ η κατώτατη στάθμη 
θα βρίσκεται 20 cm από την άνω άντυγα του αγωγού τροφοδοσίας των αντλιών. 

Σημειώνεται ότι με βάση την στάθμη εντός της δεξαμενής θα ρυθμίζεται η λειτουργία της εγκατά-
στασης Αφαλάτωσης που λειτουργεί σε μικρή απόσταση από την δεξαμενή. Συγκεκριμένα η λει-
τουργία της εγκατάστασης Αφαλάτωσης θα διακόπτεται όταν η στάθμη νερού εντός της δεξαμενής 
φθάνει σε υψηλό σημείο (πχ στην ανώτερη στάθμη υγρού) και θα εκκινεί όταν η στάθμη νερού φθά-
νει σε χαμηλό σημείο (π.χ. 1,5m πάνω από την πλάκα πυθμένα της δεξαμενής). Οι προαναφερθεί-
σες στάθμες εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης θα είναι παραμετροποιήσι-
μα μεγέθη. 

4.2 Αντλιοστάσιο Δεξαμενής Ποταμού Δ1 

Η υφιστάμενη Δεξαμενή Ποταμού Δ1 χωρητικότητας 75 m3 τροφοδοτείται από την Κεντρική 
Δεξαμενή Όρμου Αιγιάλης (Δ1α) όπως προαναφέρθηκε και τροφοδοτεί την Δεξαμενή Ποταμού Δ2 
μέσω νέου πιεστικού συγκροτήματος το οποίο χωροθετείται στον χώρο του υφιστάμενου 
αντλιοστασίου. Ο υφιστάμενος Η/Μ εξοπλισμός θα καθαιρεθεί και θα απομακρυνθεί από το 
υφιστάμενο αντλιοστάσιο σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Υπηρεσίας. 

Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι συναρμολογημένο επάνω σε μεταλλική βάση με ανοξείδωτους 
συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, δικλείδες απομόνωσης για κάθε αντλία στην αναρρόφηση 
και στην κατάθλιψη, βαλβίδες αντεπιστροφής για κάθε αντλία, τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, 
ηλεκτρικό πίνακα διανομής – ελέγχου, καθώς και δοχείο διαστολής. 

Το πιεστικό συγκρότημα τροφοδοτείται από την δεξαμενή μέσω ανοξείδωτου αγωγού ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 ο οποίος απομονώνεται με δικλείδα ίσης ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης PN 
10. Ο αγωγός κατάθλιψης του πιεστικού συγκροτήματος φέρει δικλείδα απομόνωσης ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 και συνδέεται, εκτός του αντλιοστασίου, μέσω ειδικού τεμαχίου αλλαγής υλικού με 
τον καταθλιπτικό αγωγό από HDPE διαμέτρου Ø90 mm και πίεσης PN 10 ο οποίος καταλήγει στην 
Δεξαμενής Δ2 του Ποταμού. 

Οι δύο αντλίες θα λειτουργούν εναλλάξ για την ομοιόμορφη φθορά τους και θα είναι σχεδιασμένες 
για συνεχή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση βλάβης, θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία το αντλητικό 
συγκρότημα που θα είναι σε εφεδρεία και ταυτόχρονα θα μεταδίδεται σήμα βλάβης. Οι αντλίες 
φέρουν ρυθμιστή στροφών. 
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Εντός του χώρου του αντλιοστασίου τοποθετούνται επίσης οι δικλείδες απομόνωσης (ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 και πίεσης PN 10) αφενός του αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής και αφετέρου 
του βαρυτικού αγωγού τροφοδοσίας των καταναλωτών. 

Εντός της Δεξαμενής Δ1 Ποταμού καθώς και εντός της Δεξαμενής Δ2 Ποταμού τοποθετείται από 
ένας μετρητής στάθμης. Για την Δεξαμενή Δ1 Ποταμού θεωρείται ότι η ανώτερη στάθμη υγρού θα 
βρίσκεται σε απόσταση 10 cm τουλάχιστον κάτω από την πλάκα οροφής ενώ η κατώτατη στάθμη 
θα βρίσκεται 20 cm από την άνω άντυγα του αγωγού τροφοδοσίας των αντλιών. 

4.3 Αντλιοστάσιο Παλαιάς Δεξαμενής Θολαρίων 

Η υφιστάμενη Παλαιά Δεξαμενή Θολαρίων χωρητικότητας 200 m3 τροφοδοτείται από την Κεντρική 
Δεξαμενή Όρμου Αιγιάλης (Δ1α) όπως προαναφέρθηκε και τροφοδοτεί την Νέα Δεξαμενή 
Θολαρίων μέσω νέου πιεστικού συγκροτήματος. 

Για την χωροθέτηση του νέου πιεστικού συγκροτήματος θα ανεγερθεί νέο αντλιοστάσιο με 
εξωτερικές διαστάσεις κάτοψης 4,50 m x 2,75 m. Η κατασκευή θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C30/37, με τοιχία πάχους 20 cm, πλάκα πυθμένα πάχους 30 cm και πλάκα οροφής πάχους 15 cm. 
Το εσωτερικό ύψος του θαλάμου είναι 2,85 m ενώ προβλέπεται περιμετρικό στηθαίο ύψους 20 cm 
πάνω από την πλάκα οροφής. 

Εντός του νέου αντλιοστασίου τοποθετείται, δίδυμο πιεστικό συγκρότημα με μια κύρια αντλία και μια 
εφεδρική σε κυκλική εναλλαγή (δυναμικότητας 8,1 m3/h σε 61 mΣΥ) για την τροφοδοσία της Νέας 
Δεξαμενής Θολαρίων.  

Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι συναρμολογημένο επάνω σε μεταλλική βάση με ανοξείδωτους 
συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, δικλείδες απομόνωσης για κάθε αντλία στην αναρρόφηση 
και στην κατάθλιψη, βαλβίδες αντεπιστροφής για κάθε αντλία, τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, 
ηλεκτρικό πίνακα διανομής – ελέγχου, καθώς και δοχείο διαστολής. 

Το πιεστικό συγκρότημα τροφοδοτείται από την δεξαμενή μέσω ανοξείδωτου αγωγού ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 ο οποίος απομονώνεται με δικλείδα ίσης ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης PN 
10. 

Το πιεστικό συγκρότημα τροφοδοτείται μέσω ανοξείδωτου συλλεκτήριου αγωγού ονομαστικής δια-
μέτρου DN 80 από κάθε διαμέρισμα της κεντρικής δεξαμενής μέσω κλάδων ονομαστικής διαμέτρου 
DN 100 οι οποίοι απομονώνονται με δικλείδα απομόνωσης ονομαστικής διαμέτρου DN 100 και πίε-
σης PN 10. Ο αγωγός κατάθλιψης του πιεστικού συγκροτήματος φέρει δικλείδα απομόνωσης ονο-
μαστικής διαμέτρου DN 80 και συνδέεται, εκτός του αντλιοστασίου, μέσω ειδικού τεμαχίου αλλαγής 
υλικού με τον καταθλιπτικό αγωγό από HDPE διαμέτρου Ø90 mm και πίεσης PN 10 ο οποίος κατα-
λήγει στην Νέα Δεξαμενή Θολαρίων. 

Οι δύο αντλίες θα λειτουργούν εναλλάξ για την ομοιόμορφη φθορά τους και θα είναι σχεδιασμένες 
για συνεχή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση βλάβης, θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία το αντλητικό 
συγκρότημα που θα είναι σε εφεδρεία και ταυτόχρονα θα μεταδίδεται σήμα βλάβης. Οι αντλίες 
φέρουν ρυθμιστή στροφών. 

Εντός του χώρου του αντλιοστασίου τοποθετούνται επίσης οι δικλείδες απομόνωσης των κλάδων 
του αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής (ονομαστικής διαμέτρου DN 100 και πίεσης PN 10) σε κά-
θε διαμέρισμα της δεξαμενής. 

Για την πρόσβαση στο νέο αντλιοστάσιο και την απομάκρυνση του εξοπλισμού προβλέπεται ξύλινη 
ή μεταλλική μονόφυλλη θύρα πλάτους 1,00m και ύψους 2,15m. Επιπλέον προβλέπεται ανακλινό-
μενο παράθυρο πλάτους 0,80m και ύψους 1,00m με εξωτερικό προστατευτικό κιγκλίδωμα για το 
φυσικό φωτισμό του χώρου και την εισαγωγή νωπού αέρα. 

Ο οικίσκος διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει φωτιστικό σώμα φθορισμού με 
δύο λαμπτήρες των 36 W, διακόπτη αφής / σβέσης, ένα ρευματοδότη 1 x 16 A, ένα ρευματοδότη 3 
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x 16 A, καλώδια σύνδεσης, κανάλια όδευσης κλπ. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οικίσκου θα 
είναι στεγανή. 

Εντός της δεξαμενής καθώς και στην Νέα Δεξαμενή Θολαρίων τοποθετείται μετρητής στάθμης. 
Θεωρείται ότι η ανώτερη στάθμη υγρού θα βρίσκεται σε απόσταση 10 cm τουλάχιστον κάτω από 
την πλάκα οροφής ενώ η κατώτατη στάθμη θα βρίσκεται 20 cm από την άνω άντυγα του αγωγού 
τροφοδοσίας των αντλιών. 

4.4 Βανοστάσιο Δεξαμενής Ποταμού Δ2 

Η υφιστάμενη Δεξαμενή Ποταμού Δ2 χωρητικότητας 50 m3 τροφοδοτείται από την Δεξαμενή 
Ποταμού Δ1 μέσω νέου πιεστικού συγκροτήματος όπως προαναφέρθηκε. 

Για την χωροθέτηση των δικλείδων απομόνωσης αφενός του καταθλιπτικού αγωγού τροφοδοσίας 
της δεξαμενής (ονομαστικής διαμέτρου DN 80 και πίεσης PN 10) και αφετέρου του βαρυτικού αγω-
γού τροφοδοσίας των καταναλωτών (ονομαστικής διαμέτρου DN 100 και πίεσης PN 10) θα 
ανεγερθεί βανοστάσιο με εξωτερικές διαστάσεις κάτοψης 2,00 m x 2,50 m. Η κατασκευή θα είναι 
από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, με τοιχία πάχους 20 cm, πλάκα πυθμένα πάχους 30 cm και 
πλάκα οροφής πάχους 15 cm. Το εσωτερικό ύψος του θαλάμου είναι 2,85 m ενώ προβλέπεται 
περιμετρικό στηθαίο ύψους 20 cm πάνω από την πλάκα οροφής. 

Για την πρόσβαση στο νέο βανοστάσιο προβλέπεται ξύλινη ή μεταλλική μονόφυλλη θύρα πλάτους 
1,00m και ύψους 2,15m. Επιπλέον προβλέπεται ανακλινόμενο παράθυρο πλάτους 0,80m και ύ-
ψους 1,00m με εξωτερικό προστατευτικό κιγκλίδωμα για το φυσικό φωτισμό του χώρου και την ει-
σαγωγή νωπού αέρα. 
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