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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΓΕΝΘΚΑ 
 

Σν παξόλ έξγν αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο 

θεληξηθνύ δηθηύνπ κεηαθνξάο ύδαηνο από ηελ δεμακελή ζηνλ Κώζην ζηελ ζέζε Αγ. Τπαθνή, 

έσο ηελ Παξνηθηά ζηελ δεμακελή ζηελ ζέζε Αγ. Αλάξγπξνη. ηόρνο είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ πνπ ζηακάηεζε ιόγσ δηαθνπήο ηεο πξνεγνύκελεο εξγνιαβίαο.  
 

Η αληηθαηάζηαζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 
 

 Ο ππάξρσλ αγσγόο παξνπζηάδεη ζπλερώο βιάβεο ιόγσ παιαηόηεηαο θαη 

εθηεηακέλεο έκθξαμεο από επηθαζήζεηο πνπ νθείινληαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε 

ηνπ ύδαηνο. 

 Σν ζεκεξηλό δίθηπν είλαη ππνδηαζηαζηνινγεκέλν. Σν απνηέιεζκα είλαη λα 

παξνπζηάδνληαη εθηεηακέλεο δηαξξνέο θαη ππεξρεηιίζεηο από ηα θξεάηηα 

απνθόξηηζεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηαδξνκή ησλ ζσιελώζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ 

απώιεηα κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνύ.  


 Ο πθηζηάκελνο αγσγόο δηέξρεηαη, ζε πνιιά ηκήκαηά ηνπ, κέζα από ηδηνθηεζίεο κε 

απνηέιεζκα νη ηδηνθηήηεο κε ζπλερείο αηηήζεηο λα απαηηνύλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ 

δηόηη δελ κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο απξόζθνπηα. Επίζεο 

ζε θάζε βιάβε πνπ δηαπηζηώλεηαη ζην δίθηπν εληόο ησλ ηδηνθηεζηώλ, δελ 

επηηξέπνπλ ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ησλ ζπλεξγείσλ απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. 

Κάπνηα ηκήκαηα κάιηζηα δηέξρνληαη επί ησλ ζεκειίσλ νηθηώλ.



 Επίζεο ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξή, δηόηη αθ΄ 

ελόο κελ είλαη δύζθνιε ε πξόζβαζε θαη πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ην γθξέκηζκα 

πεξηθξάμεσλ θαη ηνίρσλ, ε θαηαζθεπή δξόκσλ, θ.ι.π., θαη αθεηέξνπ ε 

εθζθαθή θαη επηδηόξζσζε ηνπ αγσγνύ πξνθαινύλ δεκηέο ζηηο ηδηνθηεζίεο 

(θαηαζηξνθή απιώλ, πεδνδξνκίσλ, παξηεξηώλ , θ.ι.π.) , νη νπνίεο βέβαηα 

πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα απνθαηαζηαζνύλ. Δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο 

απνδεκίσζεο αγξνηώλ , ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ππέζηε δεκία ιόγσ βιάβεο 

ηνπ αγσγνύ.


 Ο ππάξρσλ αγσγόο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ δηέξρεηαη κέζα από ξέκαηα.


 Ο ππάξρσλ αγσγόο είλαη κνλόο, δειαδή ηξνθνδνηεί θαη νηθηζκνύο από ηα 

ζεκεία πνπ δηέξρεηαη αιιά θαη ηελ θεληξηθή δεμακελή. Απηό δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ πδξνδόηεζε ησλ νηθηζκώλ αιιά θαη πεξαηηέξσ επηπινθέο 

όηαλ απαηηεζεί απνθαηάζηαζε βιάβεο. 

 Η λέα ράξαμε πξνβιέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνύ θαηά κήθνο ηνπ επαξρηαθνύ θαη 

δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ (όπσο απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα-νξζνθσηνράξηε) 

ρσξίο λα βξίζθεηαη εληόο ηδηνθηεζηώλ ώζηε ε ζπληήξεζή ηνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απξόζθνπηα, άκεζα θαη ρσξίο λα βξίζθεηαη εληόο ηδηνθηεζηώλ. 
 

2. ΓΕΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΔΘΚΣΤΟΤ 
 

Επηιέρζεθε ε ιύζε ηνπ δηαρσξηζκνύ ηνπ θύξηνπ δηθηύνπ, ην νπνίν ηξνθνδνηεί ηηο 

δεμακελέο, από ην δεπηεξεύσλ δίθηπν ην νπνίν ζα ηξνθνδνηεί ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο. Η 

παξαπάλσ ιύζε είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε ιύζε θαη απνηειεί κνλόδξνκν γηα ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ δηθηύσλ πξνζθέξνληαο πιεζώξα πιενλεθηεκάησλ σο πξνο ηηο δπλαηόηεηεο ζπληήξεζεο 

ηνπ δηθηύνπ θαη βησζηκόηεηαο απηνύ. Επίζεο ζε πεξίπησζε από ηελ νπνία ηξνθνδνηνύηαλ 

νηθίεο από ην θπξίσο δίθηπν, ιόγσ ηεο ηνπνζέηεζεο κεησηήξσλ πηέζεσο επί απηνύ ζα ήηαλ 

αδύλαην λα ηξνθνδνηεζνύλ νη δεμακελέο ρσξίο ηε ρξήζε αληιηνζηαζίνπ. Ο αγσγόο 

«δηαλνκήο» επηβάιιεηαη λα ηνπνζεηεζεί θαζώο ππάξρεη πιήζνο νηθηώλ ζηε δηαδξνκή Κώζηνο 

– Παξνηθηά, νη νπνίεο πδξνδνηνύληαλ απεπζείαο από ηνλ θεληξηθό αγσγό (ν νπνίνο ζα παύζεη 

λα ιεηηνπξγεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ έξγνπ) ρσξίο ηε ρξήζε δεπηεξεπόλησο δηθηύνπ 

(ή κέζσ πεξηνξηζκέλνπ δεπηεξεπόλησο δηθηύνπ ζπλδεδεκέλνπ επάλσ ζηνλ θεληξηθό αγσγό). 

 ηα κέζα ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο ησλ αγσγώλ, από ην ζεκείν εθθίλεζεο ζηελ Αγ. 

Τπαθνή πξνο ηελ θεληξηθή δεμακελή ηεο Παξνηθηάο, επηιέγεηαη λα ηνπνζεηεζεί 

πξνθαηαζθεπαζκέλε δεμακελή 500 θπβηθώλ κέηξσλ. Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζε έθηαζε 

ηδηνθηεζίαο ηεο ΔΕΤΑΠ πνπ αγνξάζηεθε γηα απηόλ ην ιόγν. Η ρξεζηκόηεηά ηεο ζα είλαη ε 

εμήο: 



1) Θα ιεηηνπξγεί σο πηεδνζξαπζηηθό θξεάηην. Σν ζεκείν ηνπνζέηεζεο έρεη πςόκεηξν 

+155m. Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ αγσγνύ έρεη πςόκεηξν +250 κέηξα. Άξα ζην 

ζεκείν εθείλν, ην καλνκεηξηθό ζηνπο ζσιήλεο ζα είλαη πεξίπνπ 10bar θαη απαηηείηαη 

κείσζε πξνθεηκέλνπ λα κελ παξνπζηαζηνύλ πξνβιήκαηα ζηα παξαθάησ κέξε ηνπ 

δηθηύνπ. 

2) Θα απνηειεί δεμακελή απνζήθεπζεο γηα λα ηξνθνδνηεί πνιιέο πεξηνρέο, έμσ από ηελ 

Παξνηθηά, νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηξνθνδνζίαο από ηελ θεληξηθή 

δεμακελή ησλ Αγ. Αλαξγύξσλ ιόγσ κεγαιύηεξνπ πςνκέηξνπ. Με ηελ εγθαηάζηαζε 

ηεο δεμακελήο επηηπγράλεηαη ε ζσζηή θαη αζθαιήο ξύζκηζε ηεο πίεζεο, κε απνθπγή 

ρξήζεο κεησηήξσλ, ε αζηνρία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Παξάιιεια, εμαζθαιίδεηαη θαη ηθαλόο όγθνο γηα απνζήθεπζε 

ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ λεξνύ.   
 

Η δηαδξνκή ηνπ λένπ αγσγνύ ζεκεηώλεηαη ζην ζπλεκκέλν νξζνθσηνράξηε θαη 

αλαιύεηαη σο παξαθάησ : 

 Σκήκα 1-3 κε αγσγνύο Φ315 & Φ160 PE100, κήθνπο 720 κέηξσλ, ζπλερίδεη ηελ 

ζσιήλσζε από ην ζεκείν πνπ ζηακάηεζε ε πξνεγνύκελε εξγνιαβία θαη θαηαιήγεη 

ζην νηθόπεδν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε Δεμακελή απνθόξηηζεο. Δηαζρίδεη ηελ 

επαξρηαθή νδό Παξνηθηάο-Λεπθώλ, θαζώο θαη αγξνηηθή νδό ζηα ηειεπηαία κέηξα.

 Σκήκα 3-4 κε αγσγνύο Φ315 & Φ160 ΡΕ100 κήθνπο 1020 κέηξσλ μεθηλάεη από ηε 

δεμακελή Μαξαζίνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ δηαζηαύξσζε γηα Έιεηα. Εθεί ζα ππάξρεη 

θξεάηην κε βάλεο θαη γηα ηνπο δύν αγσγνύο. 

 Σκήκα 4-5 κε αγσγνύο Φ110 κήθνπο 920 κέηξσλ δηαζρίδεη ηελ ηζηκεληνζηξσκέλε 

αγξνηηθή νδό πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Έιεηα. Σξνθνδνηείηαη από ηνλ Φ160. Θα 

ππάξρεη βάλα δηαθιάδσζεο ζηελ αξρή, θαζώο θαη κεησηήξαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πίεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαηαλάισζεο. Επηζεκαίλεηαη ην γεγνλόο όηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ε εθζθαθή ζα γίλεη κε ηξνρό, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο.

 Σκήκα 4-6 κε αγσγνύο Φ315 & Φ160 ΡΕ100 κήθνπο 650 κέηξσλ, δηαζρίδεη ηελ 

επαξρηαθή νδό Παξνηθηάο-Λεπθώλ από ηελ δηαζηαύξσζε ηνπ Έιεηα κέρξη ην γεθύξη 

ηνπ Έιεηα. 
 

 Σκήκα  6-7-9-11 κήθνπο 980 κέηξσλ, ηκήκα 7-8 κήθνπο 80  κέηξσλ θαη ηκήκα 9-10 

κήθνπο 170 κέηξσλ κε αγσγνύο Φ63  δηαζρίδνπλ ηελ επαξρηαθή νδό Παξνηθίαο- 

Λεπθώλ, ζηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ δξόκνπ, δεμηά κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ ζάιαζζα. 

Είλαη ηνπηθνί αγσγνί δηαλνκήο πνπ ζα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ύδξεπζε ζε νηθίεο πνπ 

κέρξη ηώξα πδξεύνληαη απεπζείαο από ηνλ παιαηό αγσγό κεηαθνξάο. Θα 



ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ Φ160 θαη ζα ππάξρεη βάλα δηαθιάδσζεο ζην ύςνο ηνπ 

γεθπξηνύ ηνπ Έιεηα. Καη εδώ, ζηελ αξρή ηνπ ηνπηθνύ αγσγνύ δηαλνκήο Φ63 ζα 

ππάξρεη κεησηήξαο. Επηζεκαίλεηαη ην γεγνλόο όηη ζηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ε 

εθζθαθή ζα γίλεη κε ηξνρό, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.

 Σκήκα 6-7-9-11  κε αγσγνύο Φ315 & Φ160 ΡΕ100 κήθνπο 980 κέηξσλ, δηαζρίδεη 

ηελ επαξρηαθή νδό Παξνηθηάο-Λεπθώλ, ζηελ λόηηα πιεπξά, αξηζηεξά κε θαηεύζπλζε 

πξνο ηελ ζάιαζζα.  

 Σκήκα 11-12-14 κε αγσγνύο Φ160 &Φ110 κήθνπο 980 κέηξσλ δηαζρίδεη ηελ 

επαξρηαθή νδόο Παξνηθίαο-Νάνπζαο. Ο Φ160 είλαη ν αγσγόο κεηαθνξάο πξνο ην 

αληιηνζηάζην πνπ ηξνθνδνηεί ηελ δεμακελή ηνπ Δειίνπ, ελώ ν Φ110 είλαη ηνπηθόο 

αγσγόο δηαλνκήο.

 Σκήκα 12-13 κε αγσγό Φ63 κήθνπο 560 κέηξσλ δηαζρίδεη ηνπηθή νδό παξαθείκελε 

κε ηελ επαξρηαθή νδόο Παξνηθίαο-Νάνπζαο. ηόρνο ηνπ είλαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

ύδξεπζε ζε παξαθείκελεο νηθίεο πνπ κέρξη ζήκεξα ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ παιαηό 

αγσγό κεηαθνξάο, πνπ ζα θαηαξγεζεί.  Επηζεκαίλεηαη ην γεγνλόο όηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ε εθζθαθή ζα γίλεη κε ηξνρό, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο.

 Σκήκα 11-15-16-17 κε αγσγνύο Φ315, Φ160, Φ110 κήθνπο 530 κέηξσλ δηαζρίδεη ηηο 

ηνπηθέο νδνύο εληόο ηνπ νηθηζκνύ Παξνηθίαο κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ Δεμακελή ησλ 

Αγ. Αλαξγύξσλ. Ο Φ110 θαη ν Φ160 είλαη αγσγνί δηαλνκήο, κε δηαθνξεηηθή πίεζε ν 

θαζέλαο ηνπο. Ο πξώηνο έρεη ηξνθνδνζία από ηελ δεμακελή ηνπ Μαξαζίνπ θαη 

πςειή πίεζε, κε ζηόρν λα ηξνθνδνηήζεη ηηο πεξηνρέο γύξσ από ηελ πθηζηάκελε 

δεμακελή ηεο Παξνηθηά, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζήκεξα δπλαηόηεηα ζσζηήο 

πδξνδόηεζεο. Ο δεύηεξνο, ηξνθνδνηείηαη από ηελ δεμακελή Παξνηθηάο θαη 

αληηθαζηζηά ηνλ πθηζηάκελν παιαηό αγσγό δηαλνκήο, ν νπνίνο βξίζθεηαη επί ηεο 

όδεπζεο ησλ θαηλνύξγησλ δηθηύσλ θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί..

 Σκήκα 17-18-19 κε αγσγνύο Φ315&Φ110 κήθνπο 420 κέηξσλ δηαζρίδεη ηνπηθή νδόο 

εθηόο ηνπ νηθηζκνύ Παξνηθίαο θαη απνιήγεη ζηελ θεληξηθή δεμακελή ζηε ζέζε Αγ. 

Αλάξγπξνη. Ο αγσγόο Φ110 ηξνθνδνηείηαη από ηε δεμακελή Μαξαζίνπ θαη 

ηξνθνδνηεί ηηο πεξηνρέο γύξσ από ηελ δεμακελή. 



3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 

 

Οη   αγσγνί ζα δηέξρνληαη θάησζελ ηεο επαξρηαθήο ή δεκνηηθήο νδνύ ζε βάζνο όπσο θαίλεηαη 

ζην ζρέδην 2 (Σππηθέο ηνκέο). Πξηλ από νπνηαδήπνηε εθζθαθή επί αζθαιηνζηξσκέλνπ ή 



ηζηκεληνζηξσκέλνπ νδνζηξώκαηνο ζα γίλεηαη θνπή κε αζθαιηνθόπηε. Οη αγσγνί, ζα 

δηέξρνληαη θάησ από ηα άθξα ηνπ ξεύκαηνο ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ. 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.. ηε ζπλέρεηα ζα δηαζηξώλεηαη κε θαηάιιειν 

ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, ζθπξόδεκα πάρνπο 15 εθ. θαη ηειηθή ζηξώζε αζθάιηνπ 5 εθ. ( βι. 

ζρέδην 2n). ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αγσγόο δηέξρεηαη θάησ από ηζηκεληνζηξσκέλεο ή 

ρσκάηηλεο νδνύο ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεη όπσο θαίλεηαη ζρεηηθό ζρέδην . ηα 

αζθαιηνζηξσκέλα ηκήκαηα ην ζύλνιν ηεο απνθαηάζηαζεο άλσζελ ηεο άκκνπ ζα γίλεη κε 

ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ θαη ην ζύλνιν ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζα απνξξηθζεί ζηελ 

αδεηνδνηεκέλε κνλάδα αλάθηεζεο απνβιήησλ εθζθαθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ. 

ην ηκήκα κήθνπο 1000 κέηξσλ από ην γεθύξη ηνπ Έιεηα έσο ηελ δηαζηαύξσζε 

Νάνπζαο - Λεπθώλ , ζην νπνίν έρνπλ εθηειεζηεί πξόζθαηα αζθαιηηθέο εξγαζίεο από ηελ 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ (ζην ξεύκα θαζόδνπ) , ζα γίλεη επηπιένλ α) απόμεζε 

(θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο ζε βάζνο 5 εθ. ζε όιν ην ξεύκα αλόδνπ θαη 

απόξξηςε ησλ πξντόλησλ απόμεζεο ζηελ αδεηνδνηεκέλε κνλάδα αλάθηεζεο ΑΕΚΚ ηεο 

λ.Πάξνπ., δηάζηξσζε αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5εθ ζε όιν 

ην πιάηνο ηνπ ξεύκαηνο αλόδνπ. Οκνίσο, ζην ηκήκα από ηελ δηαζηαύξσζε Νάνπζαο- 

Λεπθώλ κέρξη ηελ δηαζηαύξσζε γηα Ππξγάθη, κήθνπο 1000 κέηξσλ ζα γίλεη απνθαηάζηαζε 

ηνπ αζθαιηνηάπεηα ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε όιν ην πιάηνο, θαζώο απνηειεί ζπλέρεηα νδηθνύ 

δηθηύνπ πνπ πξόζθαηα επηζθεύαζε ε Πεξηθέξεηα. ε όια ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, ζα 

γίλεη ηνπηθή απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο κε βάζε από ζθπξόδεκα, 

ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ηεύρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο 
 

Ωο πιηθό θαηαζθεπήο ησλ λέσλ αγσγώλ επηιέγεηαη ην πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλόηεηαο HDPE100, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm. Η επηινγή ηνπ PE αληί ηνπ PVC ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γίλεηαη γηαηί ελώ έρεη ιίγν πςειόηεξν θόζηνο, παξνπζηάδεη πνιύ 

κηθξόηεξεο απώιεηεο ηξηβήο, ειάρηζηεο (έσο θαη κεδεληθέο) απώιεηεο από αξκνύο, αθνύ νη 

ζσιήλεο ελώλνληαη κε θόιιεζε, έρεη εμαηξεηηθά θαιύηεξε κεραληθή αληνρή ζε θόπσζε θαη 

θαηαπόλεζε από απμνκεηώζεηο πίεζεο, θαζώο θαη πνιύ θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ζξαύζε ζε 

ζρέζε κε ην PVC. Η κεγάιε πςνκεηξηθή δηαθνξά από ην ζεκείν εθθίλεζεο, κέρξη ηνπο 

ηειηθνύο απνδέθηεο έρεη σο απνηέιεζκα ζε πνιιά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ε πίεζε ζηνλ 

ζσιήλα λα είλαη απμεκέλε, άλσ ησλ 12 αηκνζθαηξώλ. Από ηελ εκπεηξία ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Π. 

ζηελ πξάμε, νη αγσγνί PVC πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πίεζε κεγαιύηεξε από 10 κ. ζηήιεο ύδαηνο 

έρνπλ πνιύ κηθξόηεξε δηάξθεηα δσήο ρσξίο βιάβεο από ηνπο αληίζηνηρνπο PE. 



ηηο ζέζεηο πνπ ν αγσγόο ζπλαληά ηερληθά ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, ηα νπνία δε 

βξίζθνληαη ζε βάζνο κεγαιύηεξν ηνπ 1.5 κέηξνπ, ζα ηνπνζεηείηαη αλνμείδσηνο αγσγόο 

θαηάιιειεο δηαηνκήο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνύ ζα γίλεηαη θαζαίξεζε ηκήκαηνο ησλ 

ιίζηλσλ πηεξπγόηνηρσλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αλαθαηαζθεπή απηήο κεηά ηε δηέιεπζε ηνπ 

αγσγνύ. 
 

Όινη νη θόκβνη ηνπ δηθηύνπ ζα δηακνξθσζνύλ κε ρξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ (θακπύιεο, 

ζπζηνιέο, γσλίεο, θιπ. , PE ή αλνμείδσηα αληίζηνηρα), θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δηθιείδσλ όπνπ πξνβιέπνληαη ζπλδεδεκέλεο κε ρπηνζηδεξέο θιάληδεο θαη 

ιαηκνύο ζύλδεζεο. ηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ επίβιεςε ζα ηνπνζεηείηαη 

θαηάιιειν ηεκάρην πδξνιεςίαο επί ηνπ αγσγνύ ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην ηηκνιόγην 

κειέηεο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Επίζεο ζα ηνπνζεηνύληαη δηθιείδεο πιεζίνλ ησλ ηερληθώλ ή ησλ δεμακελώλ ή ησλ 

ζπκβνιώλ ησλ δηθηύσλ ή ζε ζέζεηο κεγάινπ κήθνπο αγσγώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

δπλαηόηεηα απνκόλσζεο ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ γηα ηπρόλ επηζθεπέο ή ζπληήξεζε απηνύ. 

Όιεο νη δηθιείδεο ηνπ δηθηύνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηππνπνηεκέλα θξεάηηα επίζθεςεο. 

Οη δηθιείδεο ζα ελώλνληαη κε ηνπο αγσγνύο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνιε ή 

αθαίξεζή θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Επίζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ βαιβίδεο εηζαγσγήο – 

εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο θαη βαιβίδεο κείσζεο πηέζεσο ζηηο ζέζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη 

ζηελ νξηδνληηνγξαθία. 

ην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο 11-15, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηό λα αληηκεησπηζζνύλ νη 

πξόζζεηεο δπζρέξεηεο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ ύπαξμε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ 

απνρέηεπζεο ζα αληηθαηαζηαζεί απηόο κε λέν αγσγό πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θάησζη θαη 

παξαπιεύξσο ηνπ αγσγνύ ύδξεπζεο. 

Επηζεκαίλνπκε όηη έρεη θξηζεί απνιύησο απαξαίηεηε ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ 

εθζθαθηθώλ θαη ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ από ηελ Εθνξεία Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ. 
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