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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σν παξόλ έξγν αθνξά ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Γξπνύ. Σν 

δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γξπνύ απνηειείηαη από αγσγνύο  P.V.C. δηαθόξσλ δηαηνκώλ (Φ110, Φ160 

θ.α.), αιιά θαη κεηαιιηθνύο ζηδεξνζσιήλεο, ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί πξηλ από πεξίπνπ 30 

ρξόληα θαη πιένλ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο.  

Η 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 ζηελ ζύζηαζε ηνπ λεξνύ, ην νπνίν πεξηέρεη κεγάιεο 

πνζόηεηεο αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ. 

 Λόγσ παιαηόηεηαο ηνπ αγσγνύ παξνπζηάδνληαη ζπλερώο βιάβεο κε 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. 

 Σν ππάξρνλ δίθηπν πεξλάεη κέζα από ηδησηηθέο ηδηνθηεζίεο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ηόζν ζηελ πξόζβαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο γηα 

ζπληήξεζε, θαζώο θαη από ην γεγνλόο όηη δεκηνπξγνύληαη πξνζηξηβέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο 

πνπ επηζπκνύλ λα εθδώζνπλ νηθνδνκηθή άδεηα θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο. Γηα 

ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο είλαη επηβεβιεκέλε ε θαηαζθεπή λένπ δηθηύνπ πνπ ζα δηέξρεηαη από 

θνηλόρξεζηνπο νδνύο. 

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

ζπλεπώο ε εμππεξέηεζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γξπνύ) από ηηο γεσηξήζεηο ηνπ Αγίνπ 

Ισάλλε θαη «Μνπγγνύ» θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ 

δπλακηθνύ ηνπ λόηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνύ .  

 Η εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή πάλσ από ην Γξπό ηα ηειεπηαία ρξόληα παξνπζηάδεη κεγάιε 

αλάπηπμε κε ηε ζπλερή θαηαζθεπή μελνδνρείσλ θαη πνιπηειώλ θαηνηθηώλ θαη έηζη θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή λένπ αγσγνύ δηαλνκήο πνπ ζα εμππεξεηεί ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή από ηε δεμακελή «Σδάλε» θαιύπηνληαο ηηο ησξηλέο θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο ζε 

πδαηηθά απνζέκαηα.  

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

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

ύδξεπζεο ηεο πεξηνρήο Γξπνύ. 



Θα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί ηελ δεμακελή «Σδάλε» από ηηο 

γεσηξήζεηο ηνπ Αγίνπ Ισάλλε θαη «Μνπγγνύ», επηηπγράλνληαο έηζη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ 

πδάηηλνπ δπλακηθνύ ηνπ λόηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνύ. Δπίζεο, ζα ηνπνζεηεζεί λένο αγσγόο 

κεηαθνξάο, ν νπνίνο ζα ζπλδέεη ηε δεμακελή «Σδάλε» κε ηε δεμακελή «Νηθνιάξα». Δπηπιένλ, ζα 

θαηαζθεπαζηεί λένο αγσγόο δηαλνκήο, ν νπνίνο ζα εμππεξεηεί ηελ ζπλερώο αλαπηπζζόκελε 

πεξηνρή πάλσ από ηνλ νηθηζκό Γξπό θαη ζα ζπλδεζεί κε ην ππάξρνλ δίθηπν πξνο Ππξγάθη θαη 

Άζπξν Υσξηό. Σέινο, ζα ηνπνζεηεζεί λένο αγσγόο ύδξεπζεο ηνπ Γξπνύ, ν νπνίνο ζα δηέξρεηαη από 

δεκνηηθέο νδνύο, ιύλνληαο ηα  πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ ζπρλώλ βιαβώλ ηνπ ππάξρνληνο 

αγσγνύ αιιά θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ν ππάξρσλ αγσγόο δηέξρεηαη κέζα από ηδησηηθέο ηδηνθηεζίεο.    

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

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

νδόζηξσκα αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ δηόηη 

δελ ππάξρεη παξαθακπηήξηα νδόο ζηελ νπνία λα δηνρεηεπζεί ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Όινη νη 

αγσγνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πνιπαηζπιέλην θαη ζα είλαη δηακέηξνπ Φ110 ή Φ160 

αλάινγα ηε κειέηε 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 έλαο αγσγόο Φ160 (αλόδνπ από ηηο 

γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο Σνύξινπ πξνο ηε δεμακελή Σδάλε), έλαο αγσγόο Φ160 (θαζόδνπ από ηε 

δεμακελή Σδάλε πξνο ηε δεμακελή Νηθνιάξα) θαη έλαο αγσγόο Φ160 (δηαλνκήο πνπ ζα εμππεξεηεί 

ηηο πάλσ πεξηνρέο ηνπ Γξπνύ από ηε δεμακελή Σδάλε). 

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

ηξνθνδνηεί ηε δεμακελή Νηθνιάξα από ηε δεμακελή Σδάλε θαη έλαο αγσγόο δηαλνκήο Φ160, ν 

νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί ηηο πάλσ πεξηνρέο ηνπ Γξπνύ. 

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

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θεληξηθόο αγσγόο ύδξεπζεο ηνπ Γξπνύ θαη έλαο αγσγόο Φ160 ν νπνίνο ζα 

ηξνθνδνηεί ηηο πάλσ πεξηνρέο ηνπ Γξπνύ θαη επίζεο ζην ηέξκα ηνπ ζα ζπλδεζεί κε ην ππάξρνλ 

δίθηπν πξνο Ππξγάθη. 

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

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θεληξηθόο αγσγόο ύδξεπζεο ηνπ Γξπνύ. 

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

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θεληξηθόο αγσγόο ύδξεπζεο ηνπ Γξπνύ.  

Θα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε ην ηα ηνπηθά δίθηπα θαη ηειηθά ζα γίλεη 

ζθπξνδέηεζε ηνπ δξόκνπ πνπ νδεγεί ζηελ δεμακελή Σδάλε (ηκήκα Α-Β νξηδνληηνγξαθίαο) κε 

ζθπξόδεκα πάρνπο 15εθ., ζε όζα ζεκεία απαηηείηαη ώζηε ν δξόκνο πξνο ηελ δεμακελή λα είλαη 

πξνζπειάζηκνο από ζπκβαηηθά επηβαηηθά νρήκαηα. 

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

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

θαη έρεη πνιύ κεγαιύηεξε αληνρή θαη θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ζξαύζε ζε ζρέζε κε ην PVC. 
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