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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σν παξόλ έξγν αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Αζηέξα.         

Σν δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Αζηέξα απνηειείηαη από αγσγνύο  P.V.C. δηαθόξσλ δηαηνκώλ (Φ110, 

Φ160 θ.α.) πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ από πεξίπνπ 20 ρξόληα θαη πιένλ ρξήδνπλ 

αληηθαηάζηαζεο.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

Οη ππάξρνληεο αγσγνί παξνπζηάδνπλ ζπλερώο βιάβεο ιόγσ παιαηόηεηαο θαη εθηεηακέλεο 

έκθξαμεο από επηθαζίζεηο πνπ νθείινληαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ ύδαηνο. Οη ηδηαίηεξα απμεκέλεο 

εκθξάμεηο νθείινληαη ζηε ζύζηαζε ηνπ λεξνύ, ην νπνίν πεξηέρεη κεγάιεο πνζόηεηεο αλζξαθηθνύ 

αζβεζηίνπ. 

Λόγσ παιαηόηεηαο ησλ αγσγώλ παξνπζηάδνληαη ζπλερώο βιάβεο (ζξαύζε ζσιήλσλ θαη 

δηαξξνέο) κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνύ. Παξάιιεια, ε απνθαηάζηαζε 

ησλ παξαπάλσ βιαβώλ έρεη πνιύ πςειό θόζηνο ζε πιηθνύο, αλζξώπηλνπο θαη ρξεκαηηθνύο πόξνπο. 

Oη ππάξρνληεο αγσγνί δηέξρνληαη κέζα από ηδησηηθέο ηδηνθηεζίεο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ πξόζβαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο γηα ζπληήξεζε ηνπ 

δηθηύνπ, θαζώο θαη ζην γεγνλόο όηη δεκηνπξγνύληαη πξνζηξηβέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ επηζπκνύλ 

λα εθδώζνπλ νηθνδνκηθή άδεηα θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιόγνπο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε θαηαζθεπή λένπ δηθηύνπ πνπ ζα δηέξρεηαη από θνηλόρξεζηνπο 

νδνύο.  

Oη ππάξρνληεο αγσγνί είλαη κηθξήο δηαηνκήο θαη δελ επαξθνύλ γηα λα θαιύςνπλ ηηο ζπλερώο 

απμαλόκελεο αλάγθεο ζε ύδξεπζε ηεο αλαηνιηθήο πεξηνρήο ηνπ λεζηνύ κε απνηέιεζκα λα 

απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε λένπο, κεγαιύηεξεο δηαηνκήο.  

 Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ επηηπγράλεηαη ε ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο «Κνληνγηώξγε» (θαη 

ζπλεπώο ε εμππεξέηεζε ζεκαληηθνύ κέξνπο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνύ) από ηηο 

γεσηξήζεηο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αζηέξα θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ 

πδάηηλνπ δπλακηθνύ ηνπ αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνύ.  

  Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ επηηπγράλεηαη ε ελαιιαθηηθή ηξνθνδνζία ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Ακπειά θαη ηνπ Φηιηδίνπ κε λεξό από ηηο γεσηξήζεηο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αζηέξα θαη έηζη 

απνζπκθνξίδεηαη ην δίθηπν ύδξεπζεο ηεο Νάνπζαο, γεγνλόο πνπ ζα ιύζεη ηα πξνβιήκαηα 

πδξνδόηεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο αηρκήο.  

 

 

 



  

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, κε ην παξόλ έξγν ζα αληηθαηαζηαζεί ην ππάξρνλ εμσηεξηθό δίθηπν 

ύδξεπζεο ηεο πεξηνρήο Αζηέξα. 

Θα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο Φ160 ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί ηε δεμακελή «Κνληνγηώξγε» 

από ηηο γεσηξήζεηο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αζηέξα, επηηπγράλνληαο έηζη ηε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνύ ηνπ αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνύ. Δπίζεο, ζα 

ηνπνζεηεζνύλ δύν λένη αγσγνί Φ160 νη νπνίνη ζα ζπλδέζνπλ ηε δεμακελή «Κνληνγηώξγε» κε ην 

ππάξρνλ δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνύ θαζώο θαη ηηο κειινληηθέο 

αλαβαζκίζεηο ηνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ επάξθεηα ηξνθνδνζίαο ζε λεξό, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο αηρκήο. Σέινο, ζα ηνπνζεηεζεί έλαο λένο αγσγόο Φ110 πνπ ζα ζπλδέζεη ην 

λέν δίθηπν κε ηε γεώηξεζε ηνπ Αζηέξα.    

πγθεθξηκέλα, όζνη αγσγνί αθνινπζνύλ ηελ ίδηα αθξηβώο δηαδξνκή  ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην 

ίδην ζθάκκα, όζν ην δπλαηό ζηελ άθξε ηεο νδνύ ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη δεκίεο ζην 

νδόζηξσκα αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ δηόηη 

δελ ππάξρεη παξαθακπηήξηα νδόο ζηελ νπνία λα δηνρεηεπζεί ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Όινη νη αγσγνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πνιπαηζπιέλην θαη ζα είλαη 

δηακέηξνπ Φ110 ή Φ160 θαη αληνρήο 16 αηκνζθαηξώλ. 

 

3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Πξηλ από νπνηαδήπνηε εθζθαθή επί αζθαιηνζηξσκέλνπ ή ηζηκεληνζηξσκέλνπ 

νδνζηξώκαηνο ζα γίλεηαη θνπή κε αζθαιηνθόπηε. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνύ ζα 

ηνπνζεηείηαη ζηξώζε άκκνπ πάρνπο δέθα εθαηνζηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εγθηβσηίδεηαη κε άκκν 

κέρξη ύςνπο 20εθ. άλσζελ ηνπ αγσγνύ επάλσ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειε ηαηλία 

ζεκάλζεσο. Σν ζύλνιν ησλ αθαηάιιεισλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζα απνξξηθζεί ζε θαηάιιειν 

ρώξν. 

ην ηκήκα Α-Β (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν αγσγνί Φ160 (από ηε δεμακελή 

«Κνληνγηώξγε» πξνο ην θεληξηθό δίθηπν ηνπ λεζηνύ) θαη έλαο αγσγόο Φ160 (από ηε δεμακελή 

«Κνληνγηώξγε» πξνο ηηο γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζηέξα). 

ην ηκήκα Β-Γ (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν αγσγνί Φ160, νη νπνίνη ζα 

ηξνθνδνηνύλ ηα ππάξρνληα θαη κειινληηθά δίθηπα ύδξεπζεο ηνπ Ακπειά θαη ηεο Νάνπζαο από ηε 

δεμακελή «Κνληνγηώξγε». 

ην ηκήκα Β-Γ-Δ-Ε-H (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί  έλαο αγσγόο Φ160 ν νπνίνο 

ζα ηξνθνδνηεί ηε δεμακελή «Κνληνγηώξγε» από ηηο γεσηξήζεηο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

Αζηέξα . 

ην ηκήκα Z-Θ (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί  έλαο αγσγόο Φ110 ν νπνίνο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αγσγόο ζύλδεζεο ηνπ λένπ αγσγνύ Φ160 κε ηε γεώηξεζε ηνπ Αζηέξα. 

Έπεηηα, ζα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε ηα ηνπηθά δίθηπα θαη ηειηθά, ζα γίλεη 

απνθαηάζηαζε ησλ δξόκσλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηξσζε κε δηάζηξσζε άζθαιηνπ ή 

ζθπξνδέκαηνο αλάινγα κε ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θάζε δξόκνπ. 

Χο πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ λένπ αγσγνύ επηιέγεηαη ην πνιπαηζπιέλην PE. Ζ επηινγή ηνπ PE 

αληί ηνπ PVC γίλεηαη γηαηί ελώ έρεη πςειόηεξν θόζηνο παξνπζηάδεη κηθξόηεξεο απώιεηεο ηξηβήο 

θαη έρεη θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ζξαύζε ζε ζρέζε κε ην PVC. 
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