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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Η κειέηε απηή ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ηεξεά Διιάδα» θαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 06 

«Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ» ν 

νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ). 

Σν έξγν αθνξά ζε εξγαζίεο βειηίσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο 

Σ.Κ. Κνθθίλνπ ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ, κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηνπ θφζηνπο πδξνδφηεζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

παξερφκελνπ χδαηνο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνχ. 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο : 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πδξεπηηθήο 

γεψηξεζεο ηεο Σ.Κ. Κνθθίλνπ ζηελ ιίκλε Τιίθε, κε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 

ηζρχνο 50 HPκε ηνλ απαξαίηεην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

 

 Οιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ηεο Σ.Κ. Κνθθίλνπ πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιπβδνζσιήλα, θαζψο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ιεηηνπξγίαο 

θαζνδηθήο πξνζηαζίαο, έρεη ππνζηεί δηάβξσζε θαη παξνπζηάδεη ζπλερείο θαη 

εθηεηακέλεο θζνξέο. Θα αληηθαηαζηαζεί ν αγσγφο απφ ηελ ζέζε ηεο γεψηξεζεο 

έσο θαηάληη ηνπ Νανχ ηεο Αγ. Παξαζθεπήο  θαη παξάιιεια ζα γίλεη θαηαζθεπή 

ελδηάκεζνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηίνπ (δεμακελή φγθνπ 40,0m3) θαη ηνπνζέηεζε 

αληιεηηθνχ 40HP(booster) γηα ηελ κείσζε ηεο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 Αλαιπηηθφηεξα ην ηκήκα απηφ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη : 

 - Καηαζθεπή δηθηχνπ απφ αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ (PE), δηακέηξνπ D160mm πίεζεο 

 25atm,απφ ηελ ζέζε ηεο γεψηξεζεο θαη ζε κήθνο 2.190,0m. 

 - Γηα ηα επφκελα 1.097,0m, θαηαζθεπή δηθηχνπ απφ αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ 

 (PE),δηακέηξνπ D160mm πίεζεο 20atm. 

 - ηε ζέζε απφιεμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αγσγνχ ζα θαηαζθεπαζζεί ελδηάκεζε

 δεμακελή θαη αληιηνζηάζην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25.  

 Η δεμακελή ζα έρεη δηαζηάζεηο 4,0Υ4,0Υ3,75 (ρσξεηηθφηεηα 40,0m3) θαη πάρνο 

 ηνηρσκάησλ 0,25m. 

 Η θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

 ειεθηξηθνχ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 40HP, ειεθηξηθνχ πίλαθα, ειεθηξηθήο 

 θαη πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ αληιεηηθνχ, βαιβίδαο πξφιεςεο πιήγκαηνο, 

 αιεμηθέξαπλνπ αθίδνο θαη απηνκαηηζκψλ ιεηηνπξγίαο.  

 - Απφ ηελ ζέζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη γηα ηα επφκελα 533,0m ζα 

 θαηαζθεπαζζεί δίθηπν απφ αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ (PE), δηακέηξνπ D160mm

 θαη πίεζεο 25atm πνπ ζα ζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ 

 100,0κ. πεξίπνπ λφηηα ηνπ λανχ ηεο Αγ. Παξαζθεπήο. 

 Καηά ηε ράξαμε ηεο δηαδξνκήο ηνπ δηθηχνπ επηδηψρζεθε νη αγσγνί πνπ ην 

απνηεινχλ λα δηέξρνληαη απφ ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ. Έηζη ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ ζα δηέιζεη απφ πθηζηάκελεο αγξνηηθέο νδνχο θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηε κία πιεπξά 
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ησλ νδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην έξεηζκά ηνπο, κε εμαίξεζε έλα ηκήκα 100,0κ. 

πεξίπνπ ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ 1.097,0m, D160mm, 20atm ηεο Σ.Κ. Κνθθίλνπ πνπ 

ζα δηέιζεη απφ δαζηθή έθηαζε. 

 Σν ζθάκκα ελφο κεκνλσκέλνπ αγσγνχ πξνβιέπεηαη λα έρεη πιάηνο ππζκέλα 

(0,30+D+0,30)mδειαδή 0,80κ. Ωο πξνο ην βάζνο ηνπνζέηεζεο εθιέγεηαη βάζνο ηεο 

ηάμεο 1,00 – 1,20κ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αληιήζεηο ή κεγάια βάζε εθζθαθψλ 

ζε κεξηθά ζεκεία ην βάζνο ηνπνζέηεζεο είλαη δπλαηφ λα θηάζεη ηα 0,90κ. ην 

ειάρηζην. Δπνκέλσο, σο πξνο ην ζθάκκα, θαηά θαλφλα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο 

δηαζηάζεηο 1,20 Υ 0,80 κ. Ο ππζκέλαο κνξθψλεηαη επίπεδνο, ηνπνζεηείηαη ππφζηξσκα 

άκκνπ 10εθ., ηνπνζεηείηαη ν αγσγφο θαη εγθηβσηίδεηαη κε άκκνπάρνπο 20εθ. πάλσ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ. Σν ππνιεηπφκελν ηκήκα ηνπ ζθάκκαηνο επηρψλεηαηκε 

δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ. 

 ην δίθηπν ζα ηνπνζεηεζνχλ δηθιείδεο ειέγρνπ, εθθέλσζεο θαη εμαεξηζηηθά. 

Αλαιπηηθά, ζηα ζεκεία αιιαγήο θιίζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θξεάηηα εθθέλσζεο –

αεξεμαγσγήο απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, αλαιφγσο εάλ ε θιίζε αιιάδεη απφ 

ζεηηθή πξνο αξλεηηθή ή αληίζηξνθα. Σα θξεάηηα ζα θαιπθζνχλ κε ρπηνζηδεξά 

θαιχκκαηα δηακέηξνπ 0,70κ., βαξέσο ηχπνπ θαη ζα θέξνπλ ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο γηα 

ηελ θάζνδν ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο, φπνπ απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ χςνπο. 

 ηα πςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο ηνπ δηθηχνπ ηνπνζεηνχληαη θαηάιιειεο 

δηαηάμεηο αεξεμαγσγψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηφλσζε ηνπ αέξα πνπ ζπζζσξεχεηαη 

ζην δίθηπν γηα ηελ απνθπγή δηαθνπήο ηεο ξνήο. Οη δηθιείδεο αεξεμαγσγνχ ζα είλαη 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ50ρηι., δηπιήο ελέξγεηαο (εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα), 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη θαη ε εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη 

ππνπηέζεηο. Μεηαμχ ηνπ αεξεμαγσγνχ θαη ηνπ δηθηχνπ παξεκβάιιεηαη δηθιείδα 

δηαθνπήο Φ50ρηι. Η φιε θαηαζθεπή ηνπνζεηείηαη κέζα ζε θξεάηην επίζθεςεο απφ 

ζθπξφδεκα. 

 ε θαηάιιεια ρακειά ζεκεία ηεο ράξαμεο ηνπ δηθηχνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 

δηαηάμεσλ εθθέλσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη δηαηάμεηο απηέο ζα έρνπλ δηαθιάδσζε αγσγνχ 

κε δηθιείδα δηαθνπήο. Ο αγσγφο εθξνήο ζα θέξεη ζην άθξν ηνπ θαηάιιειε δηθιείδα 

αληεπηζηξνθήο (θιαπέ). ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απνδέθηεο γηα ηελ εθθέλσζε, 

ν αγσγφο εθξνήο κεηά ηελ δηθιείδα, ζα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δερζεί 

ζχλδεζε ειαζηηθνχ ζσιήλα. 

 ε θάζε ζεκείν αιιαγήο θαηεχζπλζεο ηεο ράξαμεο ζε νξηδνληηνγξαθία ή 

κεθνηνκή, πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ζψκαηα αγθχξσζεο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C16/20, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ έξγνπ ηφζν ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 

ηνπ, φζν θαη ζηηο απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο (ζηακάηεκα αληιηψλ). Γηα ηελ 

ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ζα δηεπξχλεηαη ν ππζκέλαο ηνπ ζθάκκαηνο 

θαη νη παξεηέο ηνπ. ψκαηα αγθχξσζεο πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ θαη ζηα 

ζεκεία εθθέλσζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, φζν αθνξά ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα κειέηε (νξηδνληηνγξαθίεο, 

κεθνηνκέο, ηππηθέο δηαηνκέο θιπ.) 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, βάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, αλέξρεηαη ζην 

πνζφ 595.249,00€ (738.108,76€ κε Φ.Π.Α 24%). 

 Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δ.Π. ηεξεά Διιάδα θαη έρεη πξνζεζκία 

εθηέιεζεο 240 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
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Γξεγφξεο Ηιηφπνπινο  Βαζίιεο Σνχληαο 

πνιηηηθφο κεραληθφο  πνιηηηθφο κεραληθφο 
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