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A. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός  της  μελέτης  είναι   να  υδροδοτηθεί  η  Τ.Κ.   Τρικόρφου.  Η

υδροδότηση  της   περιοχής  θα  γίνει  από  υφιστάμενες  υδρομαστεύσεις

στην περιοχή Καρυές.  

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Η  μελέτη  επιλύει  συνολικά  το  δίκτυο  το  οποίο  ξεκινάει  από  τις

υπάρχουσες  υδρομαστεύσεις   με  αγωγό  ο  οποίος  καταλήγει  σε

υφιστάμενη  δεξαμενή  250μ3  στην  Τ.Δ   τρίκορφου   (Ν204)  ενώ

παρεμβάλλονται  και  δυο  ενδιάμεσες  δεξαμενές   χωρητικότητας  50μ3

(Ν18 και Ν111) . Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου είναι 6.568,49 μ.

Επίσης  θα  κατασκευαστεί  δρόμος  πρόσβασης  πλάτους  4,0  μ.  για  το

τμήμα του δικτύου που θα κατασκευαστεί εκτός οδού στα τμήματα που

θα απαιτηθεί.

Αναλυτικά :

Τμήμα 1 

To τμήμα ένα ξεκινάει από την υφιστάμενη υδρομάστευση   (Ν1020)  και

μέσω  αγωγού  Φ110  (16ατμ)   μήκους  370,31  μ  καταλήγει  σε  νέα

ενδιάμεση δεξαμενή Ν18 χωρητικότητας 50 μ3.      

Τμήμα 2 

To τμήμα δύο ξεκινάει από την υφιστάμενη υδρομάστευση   (Ν205)  και

μέσω

αγωγού  Φ90  (16ατμ)   μήκους  175,88  μ  καταλήγει  σε  νέα  ενδιάμεση

δεξαμενή Ν18 χωρητικότητας 50 μ3.      

Τμήμα 3

To τμήμα τρία ξεκινάει από την δεξαμενή Ν18  και μέσω αγωγού Φ125

(16ατμ)  μήκους 2.932,70 μ καταλήγει σε νέα ενδιάμεση δεξαμενή Ν111

χωρητικότητας 50 μ3.      
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Τμήμα 4

To τμήμα τέσσερα ξεκινάει από την δεξαμενή Ν111  και μέσω αγωγών

Φ125(16ατμ)  μήκους 998,70 μ, Φ125 (25ατμ)  μήκους 893,69μ, Φ125

(25ατμ)  μήκους 268,79 μ και  Φ125 (16ατμ)  μήκους 928,42 μ καταλήγει

σε υφιστάμενη δεξαμενή στην Τ.Κ. Τρικόρφου.      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ σε ΕΓΣΑ 87.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Χ Ψ
Ν1020 320789,484 4259554,952
Ν205 320505,799 4259502,036
Ν18 320456,017 4259631,571
Ν111 319328.728 4258213,190
Ν204 317699,202 4257768,946

C. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

 Για τους υπολογισμούς ελήφθησαν παραδοχές σύμφωνα με το Π.Δ.

696/74,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  σύγχρονη  πρακτική  και

βιβλιογραφία  και  τις  τοπικές  συνθήκες.  Επίσης  γίνεται

σχεδιασμός 40ετίας.

 Η διαστασιολόγηση των αγωγών στο σύνολό τους έγινε με βάση

την  μέγιστη  ημερήσια  κατανάλωση  του  οικισμού  .  Εξαίρεση

αποτελεί ο αγωγός από την υδρομάστευση (Κόμβος Ν1020) έως

τη  δεξαμενή  Ν18  ,  ο  οποίος  διαστασιολογήθηκε  με  βάσει  τη

δυναμικότητα της πηγής στον κόμβο Ν1020.

 Η εξασφάλιση της παροχής στα επιμέρους τμήματα μεταξύ των

δεξαμενών  γίνεται  με  τοποθέτηση  δικλίδων  ελέγχου  παροχής

(μειωτές  πίεσης).

 Για  την  ορθή  λειτουργία  του  δικτύου  έχουν  τοποθετηθεί

αεραεξαγωγοί  και εκκενωτές στις θέσεις που απαιτούνται.

D. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΩΝ  -  ΔΙΑΤΟΜΕΣ  -  ΥΛΙΚΟ

Στο έργο  περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι αγωγοί :
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Για το δίκτυο χρησιμοποιούνται αγωγοί πίεσης πολυαιθυλενίου 3ης 

γενιάς (PE 100)  για υπόγεια εφαρμογή χρώματος μπλε με πίεση 

λειτουργίας 16 atm και  25 atm εξωτερικής διαμέτρου Φ90-Φ110–Φ125 . 

E. ΘΕΣΗ - ΒΑΘΗ ΑΓΩΓΩΝ   

Οι αγωγοί τοποθετούνται σε θέσεις , που προσδιορίζονται από τα σχέδια

των  οριζοντιογραφιών  και μηκοτομών των  δικτύων  της  μελέτης.

Απαιτείται 1 μ επίχωσης πάνω από τον αγωγό.

F. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Οι  δικλείδες  του  πρωτεύοντος  δικτύου  τοποθετούνται  σε  ορθογωνικά

φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, είναι επισκέψιμα

και φέρουν χυτοσιδηρό κάλυμμα.

Οι  διακλαδώσεις  και  οι  συνδέσεις  των  αγωγών  γίνονται  με  ειδικά

τεμάχια .

Όπου στα ειδικά τεμάχια αναπτύσσονται δυνάμεις που δεν μπορούν να

μεταβιβαστούν στους αγωγούς τότε τα ειδικά τεμάχια θα αγκυρώνονται

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

 

G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Όλες  οι  εργασίες  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  και  τις  Τεχνικές

Προδιαγραφές της μελέτης καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα θα   εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες :

G.1. Kατασκευή των δεξαμενών σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και

την οριζοντιογραφία του έργου. 

G.2. Εκσκαφές ορυγμάτων αγωγών σε πλάτος και βάθος, που ορίζεται από τα

σχέδια  της  μελέτης.  Θα  προηγηθεί  η  τοποθέτηση  υψομετρικών

χυτοσιδηρών αφετηριών.

G.3. Αντιστήριξη  των πρανών και  παρειών των ορυγμάτων με κατάλληλης

αντοχής αντιστηρίξεις όπου κριθεί απαραίτητο .

G.4. Άρση ενδεχομένων καταπτώσεων και κατολισθήσεων.

G.5. Προσωρινές  γεφυρώσεις  σκαμμάτων,  σε  θέσεις  που  θα  υποδείξει  η

Υπηρεσία για την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.

G.6. Άντληση νερού, όταν χρειάζεται.
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G.7. Κατασκευή των αγωγών των δικτύων,  όπως περιγράφονται  κατωτέρω

λεπτομερώς κατά κατηγορία.

G.8. Επανεπίχωση  των  ορυγμάτων  με  αμμοχάλικο  ή  προϊόντα   εκσκαφής

σύμφωνα  με  την  κρίση  της  επιβλέπουσας  Υπηρεσίας  με   επιμελή

συμπύκνωση   κατά  στρώσεις  των  25-30  εκ  για  την  επίτευξη  του

απαιτούμενου  βαθμού  συμπύκνωσης, εφόσον αυτά κρίνονται κατάλληλα.

G.9. Επίχωση τμημάτων των ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με επιμελή

συμπύκνωση .

G.10. Φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  προϊόντων  εκσκαφών,  που  θα

περισσέψουν, σε θέσεις, που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

G.11. Πάσης  φύσεως  καθαιρέσεις,  ήτοι  αόπλου  σκυροδέματος  κλπ   όπου

χρειάζεται για την διέλευση των δικτύων.

G.12. Ειδικώτερα για την κατασκευή των αγωγών των δικτύων θα γίνουν οι

ακόλουθες εργασίες κατά κατηγορία :      

G.12.1. Συγκόλληση  και  τοποθέτηση  αγωγών  από  σωλήνες  PΕ  3ης γενιάς  (PE

100) .

G.12.2. Τοποθέτηση  ειδικών  τεμαχίων  (  πολυαιθυλενίου,  ειδικά  χυτοσιδηρά

τεμάχια)

G.12.3. Τοποθέτηση δικλείδων.

G.12.4. Κατασκευή φρεατίων δικλείδων με χυτοσιδηρούν κάλυμμα.

G.12.5. Εγκιβωτισμός  σωλήνων  με  άμμο  και  κατάβρεξή  της  προκειμένου  να

επιτευχθεί συμπύκνωσή της , όπως προβλέπεται στα σχέδια των τυπικών

διατομών της μελέτης

G.12.6. Δοκιμές στεγανότητας και αντοχής δικτύων.

G.12.7. ΤΕΛΟΣ θα γίνει  και  οποιαδήποτε  εργασία  που κατά την εκτέλεση  του

έργου  θα κριθεί  απαραίτητη  και  τεχνικά επιβεβλημένη για  την  πλήρη

περαίωση του έργου.
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H. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

H.1. Στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα τοποθετηθούν κατάλληλα σήματα,

φωτεινά τη νύκτα,  σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και  της

Αστυνομίας για την πρόληψη ατυχημάτων.

H.2. Σε όλο το μήκος των τάφρων και  των ορυγμάτων,  όπου είναι  δυνατή

προσπέλαση  προσώπων  θα  τοποθετηθούν  συνεχή  ανθεκτικά

περιφράγματα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων από πτώση του

εργατοτεχνικού προσωπικού ή των διαβατών στον χάνδακα.  

I. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

I.1. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Οι δικλείδες ελέγχου απομονώνουν ορισμένες περιοχές ή τμήματα

αγωγών  χωρίς  να  δημιουργούν  προβλήματα  στην  υπόλοιπη  περιοχή.

Σκοπός είναι είτε η συντήρηση τμημάτων του δικτύου, είτε η επέκτασή

του ή η επισκευή σε περίπτωση θραύσεως ή ζημίας σε αγωγό ή τμήμα του

δικτύου. 

I.2. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ  

Τοποθετήθηκαν  στα χαμηλότερα σημεία  του πρωτεύοντος  δικτύου

(των  αγωγών)  στα  οποία  δεν  υπάρχει  κλάδος  που  να  οδηγεί  σε

χαμηλότερο  υψόμετρο.  Τοποθετούνται  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  εκροή

κάθε  ποσότητας  νερού  στα  εκατέρωθεν  υψηλότερα  τμήματα  και  να

μπορεί  α  επισκευαστεί  κάποιο  σημείο  ή  να  καθαριστεί  ο  αγωγός  από

ιζήματα. 

I.3. ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΙ  

Χρησιμοποιήθηκαν διπλοί  αερεξαγωγοί  Φ50 στα υψηλά σημεία του

δικτύου,  από  όπου  κανείς  κλάδος  ή  τμήμα  αγωγού  δεν  ανέρχεται

υψηλότερα. Τοποθετούνται ώστε οι συσσωρευμένες σε αυτές τις θέσεις

φυσαλίδες αέρα να διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα και να αποτρέπεται

έτσι η διακοπή της ροής του νερού στους αγωγούς.
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I.4. ΦΛΟΤΕΡ   

Χρησιμοποιούνται φλοτέρ στις δεξαμενές του έργου για την ομαλή

λειτουργία του δικτύου .      

Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

ανέρχεται σε 600.000,00 €  .

CPV : 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς 

ύδρευσης και αποχέτευσης »

  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.

    Λιδωρίκι, 30/06/2020                                                      Λιδωρίκι, 30/06/2020

        Η Συντάξασα                                                                     Θεωρήθηκε

                                                                                           Η  Προϊσταμένη Τ.Υ.

     Άννα Νικολάου                                                          Βασιλική Ζουμά

  Πολιτικός Μηχανικός                                                  Τοπογράφος Μηχανικός
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	H.1. Στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα τοποθετηθούν κατάλληλα σήματα, φωτεινά τη νύκτα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της Αστυνομίας για την πρόληψη ατυχημάτων.
	H.2. Σε όλο το μήκος των τάφρων και των ορυγμάτων, όπου είναι δυνατή προσπέλαση προσώπων θα τοποθετηθούν συνεχή ανθεκτικά περιφράγματα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων από πτώση του εργατοτεχνικού προσωπικού ή των διαβατών στον χάνδακα.

	I. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	I.1. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
	Οι δικλείδες ελέγχου απομονώνουν ορισμένες περιοχές ή τμήματα αγωγών χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην υπόλοιπη περιοχή. Σκοπός είναι είτε η συντήρηση τμημάτων του δικτύου, είτε η επέκτασή του ή η επισκευή σε περίπτωση θραύσεως ή ζημίας σε αγωγό ή τμήμα του δικτύου.
	I.2. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ
	Τοποθετήθηκαν στα χαμηλότερα σημεία του πρωτεύοντος δικτύου (των αγωγών) στα οποία δεν υπάρχει κλάδος που να οδηγεί σε χαμηλότερο υψόμετρο. Τοποθετούνται ώστε να είναι δυνατή η εκροή κάθε ποσότητας νερού στα εκατέρωθεν υψηλότερα τμήματα και να μπορεί α επισκευαστεί κάποιο σημείο ή να καθαριστεί ο αγωγός από ιζήματα.
	I.3. ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΙ
	Χρησιμοποιήθηκαν διπλοί αερεξαγωγοί Φ50 στα υψηλά σημεία του δικτύου, από όπου κανείς κλάδος ή τμήμα αγωγού δεν ανέρχεται υψηλότερα. Τοποθετούνται ώστε οι συσσωρευμένες σε αυτές τις θέσεις φυσαλίδες αέρα να διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα και να αποτρέπεται έτσι η διακοπή της ροής του νερού στους αγωγούς.
	I.4. ΦΛΟΤΕΡ
	Χρησιμοποιούνται φλοτέρ στις δεξαμενές του έργου για την ομαλή λειτουργία του δικτύου .
	Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 600.000,00 € .
	CPV : 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης »
	Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.


