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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαµβάνει: 

Α) Την αποξήλωση της υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και την επισκευή των υποδοµών: 
Καθαρισµός, βαφή, στίλβωση, αρµολόγηση, επισκευή µαρµάρινων επιφανειών, αντικατάσταση 
σωληνώσεων όδευσης καλωδίων κτλ. 

Β) Την προµήθεια και εγκατάσταση υλικών (Η/Μ εγκαταστάσεις, φωτισµός, αντλίες, καλωδιώσεις, 
πίνακες τροφοδοσίας/αυτοµατισµού, ανεµόµετρο κλπ.) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ: 

Οι προβολείς θα είναι υποβρύχιοι, τύπου LED (RGBΑW) µε ενσωµατωµένο microcontroller, ισχύος 
και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών που θα καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο 
έλεγχος του φωτισµού θα γίνεται µέσω πρωτόκολλου επικοινωνίας DMX δίνοντας την ∆υνατότητα 
στον ∆ήµο για εξειδικευµένα προγράµµατα φωτισµού. Για την αυξηµένη αντοχή, οι προβολείς θα 
είναι κατασκευασµένοι από κράµα τιτανιούχου ανοξείδωτου χάλυβα (AISI 316Ti) και θα 
συνοδεύονται δε, από πιστοποιητικό χαλυβουργείο, για την ποιότητα του χάλυβα.Οι τιµές ισχύος που 
αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, είναι κατά προσέγγιση και µπορούν να αποκλίνουν 
κατά +-10%. Ο κατασκευαστής των προβολέων θα είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001, ISO 14001 
καιISO 45001. 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ: 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες, ανάλογα µε το µέγεθός τους, θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός pillar 
ασφαλείας. Οι θέσεις των πινάκων επιλέγονται έτσι ώστε και ο χειρισµός τους να γίνεται εύκολα από 
το προσωπικό και να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά προς τους υδατοπίδακες που 
τροφοδοτούν. Στους ηλεκτρικούς πίνακες θα συµπεριλαµβάνονται για κάθε σιντριβάνι όλοι οι 
απαραίτητοι αυτοµατισµοί για την τροφοδοσία των συστηµάτων, την αυτόµατη πλήρωση της 
λεκάνης µέσω ηλεκτροβάνας και αισθητηρίων στάθµης, τον έλεγχο της ταχύτητας του ανέµου για την 
διακοπή της λειτουργίας µέσω ανεµοµέτρου αλλά και τις ηλεκτρονικές συσκευές DMX για τον 
έλεγχο και τη λειτουργία των προβολέων. Ο κατασκευαστής των ηλεκτρικών πινάκων θα είναι 
πιστοποιηµένος µε ISO 9001, ISO 14001 καιISO45001. 
 
ΑΝΤΛΙΕΣ: 
Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε σιντριβάνια και θα συνοδεύονται µε βεβαίωση του 
εργοστασίου κατασκευής (ή θυγατρικής αυτού) για την ακαταλληλότητα τους. Όλες οι αντλίες του 
έργου ανεξαιρέτως θα εγκατασταθούν εντός προστατευτικού φίλτρου κατασκευασµένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα σειράς AISI 304L το οποίο και θα συνοδεύεται επίσης από βεβαίωση του 
εργοστασίου κατασκευής των αντλιών (ή θυγατρικής αυτού) για την καταλληλόλητα του. Ο 



κατασκευαστής των αντλητικών συγκροτηµάτων αλλά και των προστατευτικών φίλτρων θα είναι 
πιστοποιηµένος µε ISO 9001, ISO 14001 καιISO 45001. 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Λόγω γήρανσης των υλικών, φθοράς, ασύµφορου κόστους επισκευής αλλά και αδυναµία εύρεσης 
ανταλλακτικών λόγω της παλαιότητας, σε όλα τα υδάτινα στοιχεία το σύνολο του Η/Μ εξοπλισµού 
συµπεριλαµβανοµένων αντλιών, φωτιστικών, συστηµάτων µε δακτυλίους και ακροφύσια, 
ηλεκτροβάνες, φλοτέρ, ηλεκτρικούς πίνακες, πίλλαρ κλπ. θα αποξηλωθεί. Ο εξοπλισµός που θα 
εγκατασταθεί θα είναι κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογικών δυνατοτήτων, µε βελτιωµένη αντοχή 
σε βανδαλισµούς και κλοπή. 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 
 

1. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ (ΡΟΥΦ-ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 



 
 

2. ΣΥΓΓΡΟΥ (ΣΥΓΓΡΟΥ & ΜΕΊΝΤΑΝΗ) 
 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Β» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 
 
 
 

3. ΠΛ. ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚAΣ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 
 
 
 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 
 
 
 

4. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ & Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Β» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 

ΤΥΠΟΥ Α». 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση δώδεκα (12) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 

45WRGBAW», εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα φωτίζουν την υφιστάµενη, πέτρινη 
κατασκευή.  

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάστασηδύο (2)«ΜΟΝΟΒΑΘΜΙOΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚOΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1,9kW (±10%)». 

•  
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
 
 
 



 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 
 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 
 
 

5. ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ (ΤΙΜΟΚΡΕΟΝΤΟΣ) 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 

ΤΥΠΟΥ Β» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εννέα (9) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 

45WRGBAW», εκ των οποίων οι έξι (6) θα φωτίζουν την υφιστάµενη, κεντρική µαρµάρινη 
κατασκευή.  

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΜΟΝΟΒΑΘΜΙOΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚOΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1,9kW (±10%)» 

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 
 
 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 
 
 
 

6. ΑΛΣΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑ 
 
Στην συγκεκριµένη περιοχή, τα δύο υφιστάµενα ανοξείδωτα υδραυλικά δίκτυα (ένα σε κάθε 
σιντριβάνι) θα αφαιρεθούν, θα επισκευαστούν και θα εγκατασταθούν ξανά. Ο υπόλοιπος Η/Μ 
εξοπλισµός θα αποξηλωθεί.. 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται.  
• Επισκευή και επανατοποθέτηση των δύο (2) ανοξείδωτων υδραυλικών δικτιών σύµφωνα µε 

το άρθρο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ» των 
τεχνικών προδιαγραφών.  

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ1,9kW (±10%)» 

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ0,7kW (±10%)». 

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση δεκαέξι (16) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 
45WRGBAW». 

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Β» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
 
 
 



 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 
 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 
 
 
 

7. ΕΡΜΟΥ (ΒΟΥΛΗΣ & ΝΙΚΗΣ)  
 

• Αποξήλωση υφιστάµενου ηλεκτρικού πίνακα και πίλλαρ. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση νέου «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΕΡΜΟΥ» 

 
 
 

8. ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) «ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  5,5kW (±10%)». 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση σαράνταδύο (42) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 

45WRGBAW». 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ». 

 
 
 
 
 
 
 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 
 
 
 

9. ΠΛ. ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται.  
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) «ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 1,9kW» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Β» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση δώδεκα (12) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 

15WRGBAW». 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ». 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 
 
 

10. ΠΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ) 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Γ» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
 
 
 
 
 
 



 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 

 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 
 
 
 

11. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ 
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ E» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση  δώδεκα (12) «ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 

 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 

 

 
 
 
 

12. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΕΤΙΩΝΟΣ  
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και αναδιαµόρφωση οικοδοµικών για την 
δηµιουργία λεκάνης περισυλλογής στο χαµηλότερο επίπεδο µε κατάργηση του 
µηχανοστασίου. 

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) «ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  5,5kW (±10%)». 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
 
 
 
 
 



 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 
 
 
 
 
 

13. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 
 
 
• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και αναδιαµόρφωση οικοδοµικών για τη 

δηµιουργία σταθερής στάθµης νερού 45cmκατά µήκους του σιντριβανιού.  
• Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ». 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση πενήντα (50) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 

75WRGBAW». 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ∆» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση τριών (2) «ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ7,5kW (±10%)». 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 
 
 
 
 

14. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ   
 

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ E» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση  τεσσάρων (4) «ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
Θα κατασκευαστεί µαρµάρινο καπάκι για να κρύψει την αντλία όπου θα εξέχει της στάθµης του 
νερού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 
 
 
 

15. ΠΛ. ΜAIΑΝ∆ΡΟΥ  
 

• Αποξήλωση υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και επισκευή οικοδοµικών εάν απαιτείται. 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚAΣ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Α» 
• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση «ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ». 

 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 
 



 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ 
 

 
 
 
 

16.  ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ  
 

 

 
 
 
Η αναβάθµιση του σιντριβανιού πλατείας Οµόνοιας θα γίνει µε την πλήρη απεγκατάσταση του 
υφιστάµενου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και την εκ νέου εγκατάσταση (προµήθεια και 
µεταφορά) ολοκληρωµένου συστήµατος φίλτρανσης-παροχής νερού συµπεριλαµβάνοντας τις 
οποιεσδήποτε επισκευές στο ήδη υπάρχον δίκτυο και υποδοµές, τόσο εντός της δεξαµενής όσο και 
εκτός αυτής. 
Μετά την ασφαλή αποστράγγιση της λεκάνης και για τις ανάγκες των εργασιών µόνωσης, 
εξειδικευµένος φορέας θα φροντίσει για την αποξήλωση του Η/Μ εξοπλισµού σιντριβανιού φέροντας 
πλήρη ευθύνη για την αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανατοποθέτηση του. Παροχικά καλώδια 
διασύνδεσης προβολέων, αντλιών και υποβρύχιων ηλεκτρονικών συσκευών θα αριθµηθούν και θα 
κοπούν για τις ανάγκες µεταφοράς του εξοπλισµού. Ο φορέας θα πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε τα 
πρωτόκολλα ελέγχου των συστηµάτων. Με την ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών, ο 
εξοπλισµός και οι υδροδιανοµείς θα επανεγκατασταθούν και ρυθµιστούν. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
ως προς τη στήριξη του εξοπλισµού. Συγκεκριµένα θα ακολουθηθεί ο η πρωταρχική µεθοδολογία 
εγκατάστασης µέσω ανάρτησης και αντιστήριξης, χωρίς τρυπήµατα στον πυθµένα του σιντριβανιού. 
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός θα επανασυνδεθεί µε κατάλληλα υποβρύχια κουτιά διακλάδωσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις βαθµονοµήσεις και ρυθµίσεις του ηλεκτροµηχανολογικού 



εξοπλισµού έτσι ώστε οι εντολές του συστήµατος ελέγχου να καταλήγουν στον σωστό εξοπλισµό, 
στην σωστή θέση. O Ανάδοχος θα καλύψει οποιοδήποτε κόστος για την αντικατάσταση εξοπλισµού 
που καταστρέφεται κατά τις εργασίες. 
Για τις ανάγκες φίλτρανσης που έχουν προκύψει, κατάλληλο σύστηµα χηµικής και µηχανικής 
επεξεργασίας του νερού, κατάλληλο για σιντριβάνια, θα εγκατασταθεί εντός του αντλιοστασίου, 
µεταποιώντας υφιστάµενα δίκτυα και υποδοµές. Νέα υδραυλικά δίκτυα θα εγκατασταθούν ως 
αναρροφήσεις και επιστροφές ενώ κατάλληλα ειδικά τεµάχια αναρρόφησης/επιστροφής θα 
πακτωθούν στα τοιχία της λεκάνης. Η µηχανική επεξεργασία θα επιτυγχάνεται µέσω δύο (2) αντλιών 
ανακυκλοφορίας, 0.75ΗP (±10%), κατάλληλες για πολύωρη λειτουργία µε ενσωµατωµένο προφίλτρο 
µε καλαθάκι για τη συλλογή φύλλων και επιφανειακών µικροαντικειµένων, χαµηλής στάθµης 
θορύβου 61-70 dBA. Οι αντλίες θα καταθλίβουν το νερό σε δύο (2) φίλτρα άµµου. Κάθε φίλτρο θα 
πρέπει να έχει ελάχιστη διάµετρο 600mm και να διαθέτει µανόµετρο ενδεικτικής λειτουργίας. Το 
κέλυφος του φίλτρου θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο εξωτερικά από διπλά ενισχυµένο 
FIBERGLASS και εσωτερικά από οξύµαχο πολυεστέρα. Η άµµος που θα χρησιµοποιεί το φίλτρο θα 
πρέπει να είναι λευκού χαλαζία δύο (2) κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων, 0,4…0,9mm και 1,2mm. Κάθε 
φίλτρο θα φέρει κάλυµµα χωρίς βίδες για γρήγορο άνοιγµα και κλείσιµο µε µέγιστο ρυθµό ροής 
15m³/h/m² και µέγιστη πίεση λειτουργίας 2,5kg/cm². 
Οι ίδιες αντλίες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και για την αντίστροφη πλύση του φίλτρου όπως 
επίσης και µέσω αυτής θα γίνεται το σκούπισµα του πυθµένα της λεκάνης αλλά και το άδειασµά της. 
Πολυσταδιακή πολλαπλή βαλβίδα 1½" κατασκευασµένη από ABS για την πλήρη λειτουργία του 
φίλτρου θα έχει έξι (6) θέσεις λειτουργίας: FILTRATION – WASTE – BACKWASH – CLOSED – 
RECIRCULATION –RINCE και θα τοποθετείτε µεταξύ του σωλήνα εισαγωγής και του σωλήνα 
εξαγωγής του φίλτρου. 
Το στόµιο καθαρισµού της σκούπας θα πρέπει να είναι 1½" µε ακροσωλήνιο για τη σύνδεση της 
απορροφητικής σκούπας κατασκευασµένο από ABS. Με τη βοήθεια του στοµίου καθαρισµού, το 
οποίο είναι ένα από τα βασικότερα εξαρτήµατα εξοπλισµού θα γίνεται ο καθαρισµός του πυθµένα 
αφού σε αυτό θα συνδέεται η χειροκίνητη σκούπα. 
Η χηµική επεξεργασία θα επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου ελεγκτή µε ηλεκτρόδια για την µέτρηση 
στις χηµικές παραµέτρους του νερού. Περισταλτικές αντλίες θα προσθέτουν την κατάλληλη δόση 
χηµικών τα οποία θα αποθηκεύονται σε υγρή µορφή εντός δοχείων. 
Συµπεριλαµβάνονται και όλα τα υδραυλικά δίκτυα, ειδικά τεµάχια και µεταποίηση στις υφιστάµενες 
υποδοµές ενώ οποιεσδήποτε εργασίες διάνοιξης οπών και µόνωσης επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
Για τις ανάγκες τροφοδοσίας και ελέγχου, θα εγκατασταθεί υποπίνακας που συνεργάζεται µε το 
κύριο σύστηµα ελέγχου του σιντριβανιού. 
 
Ενόργανη δοµική παρακολούθηση ακεραιότητας υφιστάµενης κατασκευής κατά τις εργασίες 
συντήρησης τοποθέτησης νέου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της πλατείας Οµονοίας. 
Το παρόν άρθρο αποτελείται από τη παρακολούθηση και συλλογή καταγραφών ανηγµένων 
παραµορφώσεων(strain)σε πραγµατικό χρόνο µε συστήµατα τεχνολογίας οπτικών ινών υψηλής 
ακρίβειας (smart opticsensors) και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων συγκριτικά µε τα όρια 
επιτελεστικότητας του Έργου. 
Η ενόργανη δοµική παρακολούθηση θα είναι µακροπρόθεσµη καταγραφή, ώστε να είναι δυνατή η 
εκτίµηση µίας ενδεχόµενης υποβάθµισης της δοµικής υγείας των φερόντων στοιχείων (structural 
health deterioration) κατά την περίοδο λειτουργίας του σιντριβανιού. Αυτό θα επιτευχθεί µε την 
σταδιακή αποφόρτιση των πλακών, των κύριων δοκών και υποστυλωµάτων στην επιφάνεια επιρροής 
κατά τις εργασίες αποξήλωσης, καθώς και η εν συνεχεία επαναφόρτισή τους κατά την φάση 
λειτουργίας, θα αποτυπωθούν σε όρους ανηγµένων παραµορφώσεων και θα αναλυθούν ως 
χρονοϊστορία απόκρισης του διαφράγµατος της ισόγειας στάθµης. 
∆εδοµένου αυτού, θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος πριν και µετά τις φάσεις εργασιών (exante - expost 
control procedure), παρακολουθώντας σε πραγµατικό χρόνο τις µεταβολές απόκρισης του 
συστήµατος ως ακολούθως: 
1) Υπολογισµός µεταβολών ανηγµένων παραµορφώσεων σε κρίσιµες παρειές φερόντων στοιχείων 
2) Εκτίµηση µέσω ειδικού στατικού ελέγχου σε περιοχή του διαφράγµατος, 
3) Έλεγχος γραµµικής συµπεριφοράς των προς παρακολούθηση φερόντων στοιχείων των οποίων η 
επιλογή αυτων προς παρακολούθηση και ο προσδιορισµός των τελικών θέσεων εγκατάστασης θα 



πραγµατοποιηθούν εν συντοµία κατόπιν αυτοψίας (προς έλεγχο προσβασιµότητας και δυνατότητας 
οδεύσεων καλωδίων). 
4) Άµεση ενηµέρωση στον Υπεύθυνο Μηχανικό του Έργου σε περιπτώσεις µη-γραµµικής 
συµπεριφοράς των στοιχείων ή υπερβάσεως των αρχικών ορίων επιτελεστικότητας. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η οργάνωση, σχεδιασµός και την προετοιµασία της εγκατάστασης (και 
απεγκατάστασης) όλων των οργάνων παρακολούθησης, καθώς και των αυτοµατοποιηµένων 
συστηµάτων αποστολής δεδοµένων. 
Όλη η διαδικασία ασφαλούς έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών ακολουθώντας σύµφωνα µε τη 
µελέτη κατά τον Ανάδοχο τη διαδικασία φόρτισης και αποφόρτισης του συστήµατος µαζί µε το 
εργατοτεχνικό δυναµικό και τα υλικά πλήρωσης καθώς και όλες οι επεµβατικές εργασίες που 
αφορούν την ασφαλή πρόσβαση στις τελικές θέσεις εγκατάστασης (επί καθαρής επιφάνειας 
σκυροδέµατος), την καθαίρεση ή αποξήλωση ενδιάµεσων µη φερόντων στοιχείων (ψευδοροφές, 
επιστρώσεις πλακιδίων κλπ.) και την αποκατάσταση αυτών, καθώς και την ασφαλή όδευση των 
καλωδίων µεταφοράς data προς τον καταγραφικό σταθµό. 
Η εγκατάσταση, ενηµέρωση, συντήρηση και λειτουργία της Βάσης ∆εδοµένων Μετρήσεων. 
Η γενική εποπτεία του έργου και την συνεργασία µε την υπηρεσία σε θέµατα δοµικής 
παρακολούθησης και επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. 
Και η σύνταξη των ακόλουθων αναφορών: 
1) Τεχνικών αναφορών κάθε τρίµηνο µε αναλυτικά αποτελέσµατα και διαγράµµατα εξέλιξης 
ανηγµένων παραµορφώσεων. 
2) Έκτακτων αναφορών µετά από: ακραία γεγονότα, που προκλήθηκαν από ατυχήµατα, και σε 
περιπτώσεις µη γραµµικής συµπεριφοράς των στοιχείων ή υπερβάσεως των αρχικών ορίων 
επιτελεστικότητας. 
3) Την άµεση και αυτόµατη ενηµέρωση σε κάθε υπέρβαση των προκαθορισµένων ορίων ασφαλείας 
και την εκτίµηση / πρόβλεψη επικίνδυνων εν εξελίξει φαινοµένων. 
 
 
 

    Αθήνα, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη 
του Τµήµατος Μελετών, 
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Ο Προϊστάµενος 
της ∆/νσης Ηλεκτρολογικού 
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