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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
              Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:deyam2@otenet.gr 
               

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     
Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών συγκροτηµάτων 
αντλιοστασίου «Υ∆ΑΤΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Ίδιοι Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. Σκοπός και αντικείµενο της παρούσας µελέτης 
Με την παρούσα µελέτη υπό τον τίτλο Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών 
συγκροτηµάτων αντλιοστασίου «Υ∆ΑΤΑ», προτείνεται η προµήθεια τριών αντλητικών 
συγκροτηµάτων στα πλαίσια της σταδιακής αντικατάστασης των υφιστάµενων παλαιών 
αντλητικών συγκροτηµάτων του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης της πόλης της 
Μυτιλήνης. 
 
2. Στοιχεία και µελέτες που χρησιµοποιήθηκαν 
1. «Σύστηµα ποιοτικής και ποσοτικής διαχείρισης υδατικών πόρων ∆ήµου Μυτιλήνης» 

(∆ΕΥΑΜ 2001, Σύνταξη ΝΑΜΑ-Μουτζούρης-Βαβαλίαρος) 
2. «Προκαταρκτική Μελέτη ελέγχου και σταδιακής ανακατασκευής υφιστάµενου βασικού 

υδραγωγείου Μυτιλήνης» (µελετητής Αλέξανδρος Μαχαίρας-Μάρτιος 2008). 
3. «Προκαταρκτική Η/Μ µελέτη για τον εκσυγχρονισµό του Α/Σ Υ∆ΑΤΩΝ» (µελετητής Σ. 

Βαβαλιάρος-Σεπτέµβριος 2013).  
 
3. Αντλιοστάσιο Υ∆ΑΤΑ (περιγραφή-υφιστάµενη κατάσταση) 
Η κύρια υδροληψία για την πόλη της Μυτιλήνης είναι η πηγή Ύδατα, που εµφανίζεται 1,5Km 
περίπου από την Β∆ ακτή του κόλπου της Γέρας σε υψόµετρο εδάφους +4,00 m. 
Το κανάλι συγκέντρωσης του νερού της πηγής Ύδατα που είναι σε χρήση σήµερα, 
κατασκευάστηκε το 1989-1990 έχει µήκος 120m, πλάτος 3m και βάθος 2,5m και καταλήγει 
σε κανάλι αναρρόφησης µέσα στο κτίριο του Αντλιοστασίου Υ∆ΑΤΑ µε διαστάσεις: µήκος 
περίπου 10m, πλάτος 1,00m και βάθος 1,20m. 
Στο αντλιοστάσιο έχουν εγκατασταθεί δύο συστοιχίες αντλιών µε συνολικά επτά οριζόντιες 
πολυβάθµιες φυγοκεντρικές αντλίες, οι οποίες καταθλίβουν στους αντίστοιχους αγωγούς, ως 
παρακάτω: 
Στον καταθλιπτικό αγωγό του 1970 (Φ 400): 
� 2 αντλίες επιφανείας KSB φυγοκεντρικές, πολυβάθµιες, οριζοντίου άξονα, µε παροχή 

160 m³/hr σε µανοµετρικό 180m και ισχύ ηλεκτροκινητήρα 180HP (ΒΑΛΙΑ∆ΗΣ) 
� 3 αντλίες επιφανείας ∆ΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ φυγοκεντρικές, πολυβάθµιες, οριζοντίου 

άξονα, µε παροχή 130 m³/hr σε µανοµετρικό 150m και ισχύ ηλεκτροκινητήρα 150HP 
(MARELLI) 

Στον καταθλιπτικό αγωγό του 1930 (Φ300): 
� 2 αντλίες επιφανείας ∆ΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ φυγοκεντρικές, πολυβάθµιες, οριζοντίου 

άξονα, µε παροχή 65 m³/hr σε µανοµετρικό 150m και ισχύ ηλεκτροκινητήρα 75HP (KHM) 
 
Συνοπτικά, τα στοιχεία των αντλιών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 1 

α/α 
Παροχή 
(m³/hr) 

Μανοµετρικό 
(m) 

Ισχύς 
(ΗΡ) 

Κατασκευή Κινητήρας Έτος 

Συστοιχία 1 – Καταθλιπτικός Φ 400 
1 130 150 150 ∆ράκος - Πολέµης MARELLI 1971 
2 130 150 150 ∆ράκος - Πολέµης MARELLI 1971 
3 130 150 150 ∆ράκος - Πολέµης MARELLI 1971 
6 160 180 180 KSB ΒΑΛΙΑ∆ΗΣ 1992 
7 160 180 180 KSB ΒΑΛΙΑ∆ΗΣ 1992 
Συστοιχία 2 – Καταθλιπτικός Φ 300 
4 65 150 75 ∆ράκος - Πολέµης ΚΗΜ 1965 
5 65 150 75 ∆ράκος - Πολέµης ΚΗΜ 1965 
 
Οι αντλίες έχουν αναρρόφηση στο πλάι και κατάθλιψη προς τα πάνω. 
Η λειτουργία των αντλιών είναι αυτόµατη και ελέγχεται από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
αυτοµατισµών-τηλελέγχου και χειρισµών από απόσταση κατά την επιθυµία του χειριστή. 
Η αυτόµατη λειτουργία των αντλιών βασίζεται σε Προγραµµατιζόµενους Λογικούς Ελεγκτές 
(PLC), αισθητήρια στάθµης κλπ διατάξεις αυτοµατισµών. 
Στους δύο αγωγούς εξόδου του αντλιοστασίου έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχοι 
ηλεκτροµαγνητικοί µετρητές ροής: 
Ένας 135-140 l/sec στον Φ.400 και ο δεύτερος 30-38 l/sec στον Φ.300. 
Επίσης, µέσα στο κτίριο του αντλιοστασίου, για κάθε ένα καταθλιπτικό αγωγό, έχει 
προβλεφθεί κατάλληλη αντιπληγµατική διάταξη. 
Το αντλιοστάσιο εξυπηρετείται από το δίκτυο υψηλής τάσης της ∆ΕΗ (Τάση 20KV). Σε 
ανεξάρτητο κτίσµα υπάρχει ο χώρος των µετασχηµατισµών µε 2Μ/Σx500 KVA 20KV/400V 
έκαστος και σε ανεξάρτητο διαµέρισµα του εν λόγω κτιρίου, ο Γενικός Πίνακας ∆ιανοµής και 
ο µεταγωγικός διακόπτης από το ΗΖ. 
Ο πίνακας λειτουργίας και αυτοµατισµών των αντλητικών συγκροτηµάτων, καθώς και ο 
πίνακας του συστήµατος τηλεµετρίας, είναι εγκατεστηµένοι στον ίδιο χώρο µε τις αντλίες. 
Η εκκίνηση των αντλητικών συγκροτηµάτων γίνεται µέσω αντίστοιχων διακοπτών Αστέρα-
Τριγώνου, ενώ η ένταση ρεύµατος κατά την εκκίνηση τους είναι περίπου κατά µέσο όρο 2,5 
φορές µεγαλύτερη από την ονοµαστική ένταση κατά την κανονική λειτουργία. 
 
4. Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
Τα υφιστάµενα και σε λειτουργία αντλητικά συγκροτήµατα στην πλειοψηφία τους είναι πολύ 
παλιά και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον προσδόκιµο χρόνο ζωής τους. 
Ειδικότερα τα αντλητικά Νο 4 & 5 πλησιάζουν την 50ετία, τα Νο 1,2 & 3 έχουν υπερβεί την 
40ετία, ενώ τα σχετικά νεότερα είναι τα Νο 6 & 7, τα οποία έκλεισαν την 20ετία. 
Τα αντλητικά συγκροτήµατα 1,2,3 και 6,7 (τα οποία καταθλίβουν στον αγωγό Φ400) επειδή 
εγκαταστάθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δεν έχουν όµοια χαρακτηριστικά 
παροχής και µανοµετρικού όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, πράγµα που επιβάλλεται για 
λόγους εναλλαξιµότητας κατά τη λειτουργία τους.  
Γίνεται κατανοητό ότι για τις περισσότερες από τις αντλίες δεν υπάρχουν πλέον αποθέµατα 
ανταλλακτικών από τα εργοστάσια κατασκευής τους και σε περίπτωση βλάβης, (ειδικότερα 
σε ανάγκη αντικατάστασης πτερωτών ή αξόνων), το πρόβληµα στην υδροδότηση της πόλης 
θα προβάλλει οξυµµένο, επιτακτικό και είναι πιθανό να µην µπορεί να επιλυθεί στο 
επιβαλλόµενο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για τους παραπάνω λόγους η ∆ΕΥΑΛ προβαίνει 
στην σταδιακή αντικατάσταση των αντλιών µε συγκροτήµατα καινούρια και νέας τεχνολογίας 
και σε πρώτη φάση, µε την παρούσα µελέτη προµήθειας, στην αντικατάσταση των 
αντλητικών Νο 1, Νο 2 και Νο 4. 
 
5. Αντικείµενο της  παρούσας προµήθειας 
Αντικείµενο της παρούσας προµήθειας είναι η περιγραφή των προς προµήθεια υλικών τα 
οποία είναι τα παρακάτω: 
Α. Αντλητικό συγκρότηµα επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθµιο, οριζοντίου τύπου,  
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παροχής 150,00 m³/h, για µανοµετρικό ύψος H= 175 MΥΣ . (2 τεµ) 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου στο αντλιοστάσιο «Υ∆ΑΤΑ» της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, αντλητικού 
συγκροτήµατος επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθµιο, οριζοντίου τύπου µε 
χαρακτηριστικά: 
o παροχή 150,00 m³/h 
o µανοµετρικό ύψος Η=175 ΜΥΣ  
o υδραυλικός βαθµός απόδοσης στο ως άνω σηµείο λειτουργίας: n≥0,78 
o NPSH το µικρότερο δυνατό και πάντως όχι µεγαλύτερο των 6,5m 
o Περιθώριο ισχύος ηλεκτροκινητήρα τουλάχιστον 10% στο σηµείο λειτουργίας της αντλίας 
o ονοµαστικός αριθµός στροφών (rpm) συγκροτήµατος <1490 
Το αντλητικό συγκρότηµα θα διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα εφοδιασµένο µε σύστηµα οµαλής 
εκκίνησης(Soft starter) κατάλληλης ισχύος µε τον ηλεκτροκινητήρα, και ότι παρελκόµενο 
(καλώδια κ.λ.π) απαιτούνται µέχρι τον υφιστάµενο µεταγωγικό διακόπτη. 
Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω ανταλλακτικά: 

• 1 πτερωτή 

• 2 σειρές δακτυλίων και εξαρτηµάτων στεγανοποίησης  
• 1 στυπιοθλίπτη 

• 1 σειρά ένσφαιρων τριβέων  
• 1 διαιρετός σύνδεσµος µε δύο ελαστικά ενδιάµεσα στοιχεία 

Κάθε ηλεκτροκινητήρας θα συνοδεύεται κατ’ ελάχιστο από δύο σειρές ένσφαιρων τριβέων. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποσυναρµολογήσει το υφιστάµενο αντλητικό 
συγκρότηµα και να τοποθετήσει το νέο (στο υφιστάµενο αγωγό Φ400), να εγκαταστήσει τον 
ηλεκτρικό πίνακα & να συνδέσει το αντλητικό συγκρότηµα µε το υφιστάµενο PLC του 
αντλιοστασίου Υ∆ΑΤΑ. Το προς προµήθεια αντλητικό συγκρότηµα παραδίδεται σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
Β. Αντλητικό συγκρότηµα επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθµιο, οριζοντίου τύπου,  
    παροχής 100,00 m³/h, για µανοµετρικό ύψος H= 150 MΥΣ  (1 τεµ) 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου στο αντλιοστάσιο «Υ∆ΑΤΑ» της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, αντλητικού 
συγκροτήµατος επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθµιο, οριζοντίου τύπου µε 
χαρακτηριστικά: 
� παροχή 100,00 m³/h 
� µανοµετρικό ύψος Η=150 ΜΥΣ  
� υδραυλικός βαθµός απόδοσης στο ως άνω σηµείο λειτουργίας: n≥0,78 
� NPSH το µικρότερο δυνατό και πάντως όχι µεγαλύτερο των 6,5m 
� Περιθώριο ισχύος ηλεκτροκινητήρα τουλάχιστον 10% στο σηµείο λειτουργίας της αντλίας 
� ονοµαστικός αριθµός στροφών (rpm) συγκροτήµατος <1490 
Το αντλητικό συγκρότηµα θα διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα εφοδιασµένο µε ρυθµιστή ροπής 
(inverter)  κατάλληλης ισχύος µε τον ηλεκτροκινητήρα, και ότι παρελκόµενο (καλώδια κ.λ.π) 
απαιτούνται µέχρι τον υφιστάµενο µεταγωγικό διακόπτη. 
Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω ανταλλακτικά: 

• 1 πτερωτή 

• 2 σειρές δακτυλίων και εξαρτηµάτων στεγανοποίησης  
• 1 στυπιοθλίπτη 

• 1 σειρά ένσφαιρων τριβέων  
• 1 διαιρετός σύνδεσµος µε δύο ελαστικά ενδιάµεσα στοιχεία 

Κάθε ηλεκτροκινητήρας θα συνοδεύεται κατ’ ελάχιστο από δύο σειρές ένσφαιρων τριβέων. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποσυναρµολογήσει το υφιστάµενο αντλητικό 
συγκρότηµα και να τοποθετήσει το νέο (στον υφιστάµενο αγωγό Φ300) , να εγκαταστήσει 
τον ηλεκτρικό πίνακα & να σύνδεση το αντλητικό συγκρότηµα µε το υφιστάµενο PLC του 
αντλιοστασίου Υ∆ΑΤΑ. Το προς προµήθεια αντλητικό συγκρότηµα παραδίδεται σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
Τα προς προµήθεια αντλητικά συγκροτήµατα, µε τις αναφερόµενες υποχρεώσεις του 
προµηθευτή όπως αναλυτικά περιγράφονται στις παραγράφους Α και Β και µε τους 
συνοπτικούς τίτλους που φαίνονται στον πίνακα 2, ακολουθούν υποχρεωτικά τις 
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προδιαγραφές του τεύχους Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές.  Επιπλέον 
η πλήρη γνώση της υφιστάµενης κατάστασης & των συνθηκών εγκατάστασης των 
αντλητικών συγκροτηµάτων είναι απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της προσφοράς. 
 

Πίνακας 2 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
Μον. 
Μετρ. 

Ποσοτ. 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση στο Ανλιοστάσιο 
«Υ∆ΑΤΑ» ενός αντλητικού συγκροτήµατος 
επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθµιο, οριζοντίου 
τύπου, παροχής 150,00 Μ3/h, για µανοµετρικό ύψος 
H=175 ΜΥΣ 

Τεµ. 2 
ΤΠ1,ΣΤΠ1, ΤΠ2 
ΣΤΠ2, ΣΤΠ3 

2 

Προµήθεια και εγκατάσταση στο Ανλιοστάσιο 
«Υ∆ΑΤΑ» ενός αντλητικού συγκροτήµατος 
επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθµιο, οριζοντίου 
τύπου, παροχής 100,00 Μ3/h, για µανοµετρικό ύψος 
H=150 ΜΥΣ 

Τεµ. 1 
ΤΠ1, ΣΤΠ1,ΤΠ2 
ΣΤΠ2, ΣΤΠ4 

 
ΤΠ1   : Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00:2009) 
ΣΤΠ1 : Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης 
ΤΠ2   : Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02- 
            00:2009) 
ΣΤΠ2 : Ηλεκτροκινητήρες αντλιών ύδρευσης 
ΣΤΠ3 : Εκκινητής οµαλής εκκίνησης 
ΣΤΠ4 : Ρυθµιστής στροφών 
 
6. Προϋπολογισµός προµήθειας  
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Α.Τ. 
Μον. 
Μετρ. 

 Ποσοτ. 
Τιµή 
Μον.  
-€- 

∆απάνη 
-€- 

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση στο 
Αντλιοστάσιο «Υ∆ΑΤΑ» ενός αντλητικού 
συγκροτήµατος επιφανείας, φυγοκεντρικό, 
πολυβάθµιο, οριζοντίου τύπου, παροχής 
150,00 Μ3/h, για µανοµετρικό ύψος H=175 
ΜΥΣ  

1 Τεµ. 2 15.000,00 30.000,00 

2 

Προµήθεια και εγκατάσταση στο 
Αντλιοστάσιο «Υ∆ΑΤΑ» ενός αντλητικού 
συγκροτήµατος επιφανείας, φυγοκεντρικό, 
πολυβάθµιο, οριζοντίου τύπου, παροχής 
100,00 Μ3/h, για µανοµετρικό ύψος H=150 
ΜΥΣ 

2 Τεµ. 1 12.000,00 12.000,00 

∆ΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) 42.000,00 

Φ.Π.Α. 16%   6.720,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 48.720,00 

 
 
 
 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.  
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ      ∆ΕΥΑΛ 
 
 
 
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                         ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


