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Η παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε ςτα πλαίςια τθσ εξαςφάλιςθσ χρθματοδότθςθσ για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου και αφορά ςτθν αντικατάςταςθ του κεντρικοφ αγωγοφ του εςωτερικοφ δικτφου διανομισ τθσ Δ.Κ. του 
Ορχομενοφ. 

1. Τφιστάμενη Κατάσταση 

Η πόλθ του Ορχομενοφ υδρεφεται από δφο δεξαμενζσ φδρευςθσ (παλαιά και νζα), χωρθτικότθτασ 500m3 
θ κάκε μία, οι οποίεσ είναι καταςκευαςμζνεσ ςε υψόμετρο 160,0μ ςτθ περιοχι Δραγατςοφλα. Οι δφο 
δεξαμενζσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, λειτουργϊντασ ςαν ςυγκοινωνοφντα δοχεία.  

Σο προσ αντικατάςταςθ δίκτυο είναι καταςκευαςμζνο από αμιαντοτςιμεντοςωλινα εξωτερικισ 
διαμζτρου Dεξ : 244mm (εςωτερικι διάμετροσ 200mm), o οποίοσ ξεκινάει από τθν παλιά δεξαμενι, διαςχίηει 
καμνϊδθ δαςικι ζκταςθ μζχρι τθν αρχι τθσ οδοφ Ακροπόλεωσ και ακολουκεί τθν αριςτερι οριογραμμι 
αυτισ μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Μινφου, όπου και ενϊνεται με ταυ ςε δίκτυο από 
πολυαικυλζνιο (PE) διαμζτρου D 225mm.  

θμειϊνεται ότι ο αγωγόσ αυτόσ δεν υδροδοτεί τθν περιοχι τθσ Δραγατςοφλασ, θ οποία υδρεφεται από 
ανεξάρτθτο δίκτυο από χαλυβδοςωλινα Φ110mm, και ςτθν πορεία του μζχρι τθν οδό Μινφου υδροδοτεί 
μόνο δφο υδροςτόμια πυρόςβεςθσ. 

Η αντικατάςταςθ του αγωγοφ κρίνεται επιβεβλθμζνθ λόγω παλαιότθτασ και ακαταλλθλότθτασ του 
υλικοφ και ειδικότερα : 

- Η αντοχι του αμιαντοτςιμζντου ςε εφελκυςμό υπό κάμψθ είναι πολφ μικρι και το γεγονόσ αυτό ςε 
ςυνδυαςμό με τθν απουςία ςωμάτων αγκφρωςθσ του αγωγοφ, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ςυχνι κραφςθ του 
αγωγοφ. 

- Οι ςυνεχείσ ςυνδζςεισ με ελαςτικοφσ δακτυλίουσ, προσ αποκατάςταςθ των κραφςεων ςε διάφορα 
ςθμεία του αγωγοφ, δεν εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα με αποτζλεςμα οι απϊλειεσ νεροφ να είναι 
αυξθμζνεσ. 

- Σα ειςπνεόμενα ςωματίδια αμιάντου ζχει αποδειχκεί ότι είναι πολφ επικίνδυνα για τθν υγεία, με 
αποτζλεςμα να απαιτοφνται ιδιαίτερα αυςτθρά μζτρα προςταςίασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν 
επιςκευισ του αγωγοφ, που αυξάνουν το κόςτοσ ςυντιρθςισ του. 

2. Προτεινόμενο Ζργο 

Αρχικά κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι με τον όρο αντικατάςταςθ αμιαντοτςιμεντοςωλινων, νοείται θ 
δθμιουργία νζου δικτφου παράλλθλα με το υφιςτάμενο, χωρίσ τθν απομάκρυνςθ των υφιςτάμενων 
αμιαντοτςιμεντοςωλινων που κα είχε ςαν αποτζλεςμα τθν διακοπι τθσ υδροδότθςθσ του οικιςμοφ του 
Ορχομενοφ ςτο χρονικό διάςτθμα καταςκευισ του ζργου. Οι υφιςτάμενοι αγωγοί από 
αμιαντοτςιμεντοςωλινα κα απομονωκοφν από το δίκτυο με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του νζου 
δικτφου και κα παραμείνουν ωσ ζχουν. Για τθν ενδεχόμενθ απομάκρυνςθ τμθμάτων του 
αμιαντοτςιμεντοςωλινα ςτο ςτάδιο  απομόνωςθσ αυτοφ από το δίκτυο, κα τθρθκοφν όλοι οι 
προβλεπόμενοι περί αςφάλειασ και υγείασ Κανονιςμοί (προςταςία από αμίαντο). 

Σο νζο δίκτυο κα καταςκευαςκεί με ςωλινεσ από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) με 
αφετθρία τθν νζα δεξαμενι του Διμου Ορχομενοφ. Αρχικά κα ακολουκεί τθν πορεία τθσ χαλικοςτρωμζνθσ 
οδοφ που καταλιγει ςτθν περιοχι των δεξαμενϊν μζχρι τθν οδό Ακροπόλεωσ, όπου και κα ζχει παράλλθλθ 
πορεία με τον υφιςτάμενο αγωγό αμιάντου και ςε απόςταςθ 3,0μ. από αυτόν (ςτο κζντρο τθσ οδοφ). Η 
πορεία τόςο του υφιςτάμενου αγωγοφ όςο και του προβλεπόμενου με το παρόν ζργο φαίνεται ςτο ςχζδιο 
οριηοντιογραφίασ  που ςυνοδεφει τθν παροφςα μελζτθ. 

Σα ςυνολικά μικθ του νζου δικτφου ανά εξωτερικι διάμετρο αγωγοφ πολυαικυλενίου (ΡΕ) είναι τα εξισ : 

 10,0m αγωγοφ διαμζτρου D225mm. (Αφορά τθν αρχι του δικτφου με πρόβλεψθ αφαιροφμενου 
τμιματοσ μικουσ 0,40μ ςτο μζςο του, με χριςθ χαλφβδινων φλατηϊν, για τθν τοποκζτθςθ του μετρθτι 
παροχισ που κα αφαιρεκεί από το υφιςτάμενο δίκτυο. 

 605,0m αγωγοφ διαμζτρου D250mm. (Αφορά ςτο υπόλοιπο τμιμα του κεντρικοφ αγωγοφ ζωσ τθν οδό 
Μινφου) 

 20,0m αγωγοφ διαμζτρου D90mm (Αφορά ςτθ ςφνδεςθ των δφο υδροςτομίων πυρόςβεςθσ με τον 
κεντρικό αγωγό) 
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Όλοι οι αγωγοί κα καταςκευαςκοφν με ςωλινεσ από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (PE) 100, τρίτθσ 
γενιάσ, MRS10 (Ελάχιςτθ Απαιτοφμενθ Αντοχι 10Mpa), τυποποιθμζνοι κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 21201-2:2003. Η κλάςθ 
αντοχισ των ςωλινων κα είναι 10 Atm (SDR17).   

Όλα τα ειδικά τεμάχια που κα χρθςιμοποιθκοφν (ταυ, ςυςτολζσ κλπ) κα είναι από πολυαικυλζνιο (PE) 
100, SDR17, 10atm  και κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ΕΝ 12201-3, για 
πόςιμο νερό. Επίςθσ κα πρζπει να παράγονται με ζγχυςθ (injection molded), αποκλειόμενων των 
εξαρτθμάτων που παράγονται με άλλεσ μεκόδουσ  όπωσ ςυγκολλθμζνων (butt welding) εξαρτθμάτων. 

Η ςυναρμολόγθςθ τόςο των αγωγϊν και όςο και των ειδικϊν τεμαχίων με αυτοφσ κα γίνει με τθν μζκοδο 
τθσ μετωπικισ κερμικισ ςυγκόλλθςθσ (butt fusion welding).  

Εκςκαφζσ 

Δεδομζνου του μεγάλου αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου, το τυπικό 
βάκοσ τοποκζτθςθσ του αγωγοφ κα είναι το ελάχιςτο δυνατό ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςταςία του από 
εξωτερικά φορτία (μζγιςτο βάκοσ ςκάμματοσ 0,95m). 

Σονίηεται ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3802/2002 και τισ εγκυκλίου 3785/02-06-2010 του 
Τπουργείου Πολιτιςμοφ, τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν κα προθγθκεί υπογραφι μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ 
του Διμου Ορχομενοφ και τθσ ΕΦΑ Βοιωτίασ για τθν παρακολοφκθςθ των εκςκαφικϊν εργαςιϊν από τθν 
τελευταία με κατάλλθλο προςωπικό. Η αποηθμίωςθ για τθν εποπτεία των εκςκαφϊν από τθν ΕΦΑ Βοιωτίασ 
κα γίνει από το κονδφλι των απολογιςτικϊν εργαςιϊν. 

Σο τυπικό ελεφκερο πλάτοσ του ςκάμματοσ κα είναι 0,60m, που είναι το ελάχιςτο ανεκτό πλάτοσ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ΕΣΕΠ-ΠΕΣΕΠ, για βάκοσ εκςκαφϊν μικρότερο των 1,25m και μζγιςτθ διάμετρο 
αγωγοφ D250mm. Ο πυκμζνασ του ςκάμματοσ κα διαμορφϊνεται επίπεδοσ. 

Οι κοπζσ των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι των υπαρχουςϊν ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα κα γίνονται 
υποχρεωτικά με χριςθ αςφαλτοκόφτθ και θ ςχετικι δαπάνθ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι 
μονάδασ του αντίςτοιχου άρκρου εκςκαφϊν του Σιμολογίου τθσ μελζτθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα υλικά των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (αςφαλτικά & 
ςκυροδζματα οδοςτρωμάτων, ςκυροδζματα τυχόν κατεδαφίςεων) κα διατίκενται ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ αυτϊν. το υπό καταςκευι ζργο με δεδομζνο ότι θ πλειονότθτα των Α.Ε.Κ.Κ. εμπεριζχονται ςε 
προϊόντα εκςκαφϊν ορυγμάτων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει τθν διαλογι αυτϊν από τα 
υπόλοιπα κακαρά προϊόντα εκςκαφϊν, προκειμζνου να τα μεταφζρει ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 
Η δαπάνθ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Α.Ε.Κ.Κ. κα καλυφκεί από το κονδφλι των απολογιςτικϊν 
εργαςιϊν.  

 

Επιχώςεισ - Αποκαταςτάςεισ 
 

Ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων κα γίνει με άμμο προελεφςεωσ λατομείου. Σα πάχθ των ςτρϊςεων τθσ 
άμμου κάτω και πάνω από τουσ αγωγοφσ κα είναι 0,10 και 0,25m αντίςτοιχα. Σο υπόλοιπο τμιμα μζχρι και 
τθν ηϊνθ αποκατάςταςθσ κα επιχωκεί με καλά ςυμπυκνωμζνο κραυςτό αμμοχάλικο. 

Οι επιφάνειεσ που χρειάηεται να αποκαταςτακοφν είναι ςτθν πλειοψθφία τουσ χαλικοςτρωμζνεσ και 
τςιμεντοςτρωμζνεσ οδοί. Οι επιφάνειεσ αυτζσ κα αποκαταςτακοφν ςτθν πρότερθ μορφι τουσ ςφμφωνα τισ 
ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια των τυπικϊν διατομϊν που ςυνοδεφουν τθν παροφςα 
μελζτθ. 

 

 Συςκευζσ ελζγχου και αςφάλειασ δικτφου 
 

τθν ζξοδο τθσ νζασ δεξαμενισ φδρευςθσ και πριν τθν ζναρξθ του νζου δικτφου κα τοποκετθκεί 
χυτοςιδθρι δικλείδα (βάνα) διαμζτρου DN200mm, πίεςθσ 10atm για τον ζλεγχο-απομόνωςθ του δικτφου και 
ςτθ ςυνζχεια χυτοςιδθρι  βαλβίδα ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα διπλισ ενεργείασ, παλινδρομικοφ τφπου 
DN50, για τθν εκκζνωςθ του αζρα κατά τθν πλιρωςθ και λειτουργία του δικτφου και τθν ειςαγωγι αζρα 
κατά τθν εκκζνωςθ του. 

 

Σώματα αγκφρωςησ 
 

ϊματα αγκφρωςθσ από ςκυρόδεμα C16/20 κα καταςκευαςκοφν ςε όλεσ τισ κζςεισ του νζου δικτφου 
όπου λόγω χάραξθσ (καμπφλεσ) ι ειδικϊν τεμαχίων (ςυςτολζσ, ταυ κλπ.) ι μεγάλθσ κατά μικοσ κλίςθσ 
υπάρχει κίνδυνοσ μετακίνθςθσ των αγωγϊν τόςο από τθν κεωρθτικι γραμμι χάραξθσ αυτϊν όςο και από τθν 
μθκοτομι τουσ. Σα ςϊματα αγκφρωςθσ κα καταςκευαςκοφν με τισ διαςτάςεισ που προβλζπονται ςτα ςχζδια 
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τθσ μελζτθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που κα παρουςιαςκοφν κατά τθν 
καταςκευι του ζργου να επιςθμάνει τθν ανάγκθ καταςκευισ τυχόν πρόςκετων ςωμάτων αγκφρωςθσ  και να 
καταςκευάςει αυτά εφόςον λάβει τθν ζγκριςθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. 

 

Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, όςο αφορά τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία του ζργου παρουςιάηονται ςτα ςχζδια που 
ςυνοδεφουν τθν παροφςα μελζτθ (οριηοντιογραφίεσ, τυπικζσ διατομζσ κλπ.) 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα τθν ΑΕ055 ςτθν οποία είναι 
ενταγμζνο το ζργο αρικμ. 2001Ε05500002  Επιχοριγθςθ των ΟΣΑ "Εκτζλεςθ εργαςιϊν από τουσ ΟΣΑ τθσ χϊρασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου λειψυδρίασ" με το ποςό των 70.000,00€ και από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Ορχομενοφ 
με το ποςό των 6.620,00€ (κ.α. 02.25.8224.0002)., 

Η ςυνολικι δαπάνθ του ζργου βάςθ του προχπολογιςμοφ του, ανζρχεται ςτο ποςό των 59.995,00€ άνευ Φ.Π.Α. (ι 
74.393,80€ με Φ.Π.Α 24%). 
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Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.  Ο μελετθτισ 
   
   
   

Λεμονιά ταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 
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