
 

 

                         

   

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΔΕΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΓΙΑ 

ΤΠΑΚΟΗ ΜΕ ΔΙΚΣΤΟ ΑΦΑΛΑΣΩΗ 

Σαρ. Γ/λζε: Κνπλάδνο, Παξνηθηά 

Παιαηά νδόο Παξνηθηά - Νάνπζα 
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι 

Σ.Κ. 84400, Πάξνο   
 

Σει. 2284025300   
 

Fax. 22840 25284 

E-mail: info@deya-parou.gr  
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 1.265.000,00 € 

 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σν παξόλ έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ αγσγνύ κεηαθνξάο ηνπ λεξνύ ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο Παξνηθηάο πξνο ηελ θεληξηθή δεμακελή ηεο Παξνηθηάο, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θε-

ληξηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο ύδξεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ Παξνηθίαο θαη ηελ ζύλδεζε ησλ δη-

θηύσλ ηεο λέαο αθαιάησζεο κε ην δίθηπν από ηελ δεμακελή Αγίαο Τπαθνήο. Σν δίθηπν ύδξεπζεο 

ηνπ πεξηθεξεηαθνύ Παξνηθίαο απνηειείηαη από έλα αγσγό P.V.C. δηαθόξσλ δηαηνκώλ (Φ110, Φ160 

θαη Φ225) πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί πξηλ από πεξίπνπ 30 ρξόληα θαη πιένλ ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο. 

Ο αγσγόο κεηαθέξεη ην λεξό από ηελ δεμακελή Αγίσλ Αλαξγύξσλ Παξνηθίαο, πδξεύεη ηελ επξύηε-

ξε πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ Παξνηθίαο εθαηέξσζελ ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ, ελώ πξνσζεί ην λεξό κέ-

ρξη ηελ πεξηνρή ηεο Πνύληαο, εμππεξεηώληαο κηα πνιύ κεγάιε πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Παξνηθίαο. 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ πδξνδόηεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνπο πα-

ξαθάησ ιόγνπο:    

 Ο ππάξρνλ αγσγόο παξνπζηάδεη ζπλερώο βιάβεο ιόγσ παιαηόηεηαο θαη εθηεηακέλεο 

έκθξαμεο από επηθαζήζεηο, πνπ νθείινληαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ ύδαηνο. Οη η-

δηαίηεξα απμεκέλεο εκθξάμεηο νθείινληαη ζηελ ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ, ην νπνίν πε-

ξηέρεη κεγάιεο πνζόηεηεο αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηξόπν κεηα-



 

 

θνξάο ηνπ πξνο ηελ θεληξηθή δεμακελή, ηελ κεζνιάβεζε πνιιώλ αληιηνζηαζίσλ θαη 

ηελ απμεκέλε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ ζηνπο αγσγνύο. Οη επηθαζίζεηο είλαη πηα ηόζν έ-

ληνλεο πνπ ν αγσγόο Φ225 ζε πνιιά ζεκεία έρεη δηαηνκή κηθξόηεξε από Φ110. 

 Λόγσ παιαηόηεηαο ηνπ αγσγνύ παξνπζηάδνληαη ζπλερώο βιάβεο κε ζξαύζε ζσιή-

λσλ θαη δηαξξνέο, κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνύ. Παξάι-

ιεια, ε απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ βιαβώλ έρεη πνιύ πςειό ρξεκαηννηθνλνκηθό 

θόζηνο, θαζώο απαηηεί πηα πνιιά πιηθά, αλζξώπηλνπο πόξνπο θαη κεραλήκαηα.  

 Ζ ζπρλή παξνπζία πξνζσπηθνύ, νρεκάησλ θαη πιηθώλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνπ θε-

ληξηθνύ νδηθνύ άμνλα, δεκηνπξγεί έληνλν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα θαη ελέρεη θηλ-

δύλνπο γηα πξόθιεζε ζνβαξώλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνθα-

ηαζηάζεσλ. 

 Ο αγσγόο δηαλνκήο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί, ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα επέθηαζε ηνπ 

δηθηύνπ θαη ύδξεπζε πεξηνρώλ πνπ κέρξη ηώξα δελ είραλ λεξό. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύλδεζεο κεηαμύ ηεο θεληξηθήο δεμακελήο Αγίσλ Αλαξ-

γύξσλ κε ην δίθηπν αθαιάησζεο ζα ππάξρεη ζίγνπξε θαη ζπλερήο ύδξεπζε ηνπ νηθη-

ζκνύ ηεο Παξνηθηάο αθόκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα βιάβεο ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ δη-

θηύνπ. Δπίζεο, ζα γίλεηαη ζσζηόηεξε δηαρείξηζε ησλ γεσηξήζεσλ θαη ηεο αθαιάησ-

ζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαηαλάισζεο, πνπ απμάλνληαη θαηαθόξπθα ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο.  

 Ζ αλάκημε ηνπ λεξνύ ηεο αθαιάησζεο κε ην λεξό ησλ γεσηξήζεσλ ζηελ θεληξηθή 

δεμακελή ησλ Αγ. Αλαξγύξσλ, ζα κεηώζνπλ ηε ζθιεξόηεηα ηνπ ηειηθνύ λεξνύ πνπ 

δηνρεηεύεηαη ζην δίθηπν, κε απνηέιεζκα λα ζηακαηήζεη ην θαηλόκελν ησλ επηθαζί-

ζεσλ πνπ απνηειεί ην βαζηθόηεξν ρξόλην πξόβιεκα ηνπ δηθηύνπ ηεο Παξνηθηάο.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη κε ην παξόλ έξγν ζα ππάξμεη βέιηηζηε αμηνπνίεζε σλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο ηεο Παξνηθηάο, ηα ζπλνδά έξγα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί από ην ΔΠΑ 2014 – 2020 ελώ ζα ζπλδεζνύλ απηέο κε ην δίθηπν πνπ ηξν-

θνδνηεί ηε δεμακελή Αγίσλ Αλαξγύξσλ, ην νπνίν έρεη επίζεο ρξεκαηνδνηεζεί από ην ΔΠΑ 2014 

– 2020.  

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε κε ην παξόλ έξγν ζα αληηθαηαζηαζεί ν αγσγόο ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ 

δηαλνκήο ύδξεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ Παξνηθηάο θαη ηεο επαξρηαθήο νδνύ έσο ηε κνλάδα πνπ 

παξάγεηαη ην λεξό ηεο αθαιάησζεο.  



 

 

Δπηιέρζεθε ε ιύζε ηεο εγθαηάζηαζεο δύν δηαθνξεηηθώλ αγσγώλ. Ο έλαο ζα είλαη θαηαζιη-

πηηθόο αγσγόο κεηαθνξάο θαη ζα ηξνθνδνηεί κε λεξό από ηελ κνλάδα αθαιάησζεο, ηελ θεληξηθή 

δεμακελή ηεο Παξνηθηάο. Ο δεύηεξνο αγσγόο ζα είλαη αγσγόο δηαλνκήο θαη ζα κεηαθέξεη ην λεξό 

από ηελ δεμακελή ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ. Ζ 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 απ-

ηνύ. Ο λένο αγσγόο «δηαλνκήο» επηβάιιεηαη λα ηνπνζεηεζεί θαζώο ππάξρεη πιήζνο νηθηώλ θαζώο 

δηέξρεηαη από ηα όξηα ηνπ νηθηζκνύ Παξνηθηάο ζηελ παξαθάησ πεξηγξαθόκελε δηαδξνκή, νη νπνίεο 

πδξνδνηνύληαλ απεπζείαο από ηνλ παιαηό θεληξηθό αγσγό (ν νπνίνο ζα παύζεη λα ιεηηνπξγεί κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ έξγνπ) ρσξίο ηε ρξήζε δεπηεξεπόλησο δηθηύνπ. 

πγθεθξηκέλα θαη ηα δύν παξαπάλσ δίθηπα ζα αθνινπζνύλ ηελ ίδηα αθξηβώο δηαδξνκή θαη 

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 νρε-

κάησλ 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 Φ225, Φ110 ή 

Φ63 αλάινγα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη αληνρήο 16 αηκνζθαηξώλ.  

 

3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Πξηλ από νπνηαδήπνηε εθζθαθή επί αζθαιηνζηξσκέλνπ ή ηζηκεληνζηξσκέλνπ νδνζηξώκα-

ηνο 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. άλσ-

ζελ 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 ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο Φ225 ν νπνίνο είλαη ν 

θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο Αγίσλ Αλαξγύξσλ από ηελ κνλάδα αθαιάησ-

ζεο θαη έλαο αγσγόο Φ110 ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο αγσγόο δηαλνκήο εμππεξεηώληαο ηελ πεξηνρή 

θάησζελ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηεο Παξνηθηάο. Καη  νη δπν αγσγνί ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην ίδην ζθάκκα 

θαη ζην ηέινο ζα γίλεη απνθαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ κε ζθπξόδεκα ζηελ πξόηεξα θαηάζηαζε. 

ην ηκήκα Β-Γ (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο Φ225 ν νπνίνο είλαη ν 

θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο Αγίσλ Αλαξγύξσλ από ηελ κνλάδα αθαιάησ-

ζεο, έλαο αγσγόο Φ225 νπνίνο ιεηηνπξγεί σο αγσγόο δηαλνκήο εμππεξεηώληαο ηελ πεξηνρή άλσζελ 

ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηεο Παξνηθηάο θαη έλαο αγσγόο Φ110 ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο αγσγόο δηαλνκήο 

εμππεξεηώληαο ηελ πεξηνρή θάησζελ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηεο Παξνηθηάο. Οη δύν αγσγνί Φ225 ζα 



 

 

ηνπνζεηεζνύλ ζην ίδην ζθάκκα ζην άλσ όξην ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ Παξνηθηάο, ελώ ν αγσγόο 

Φ110 ζα ηνπνζεηεζεί ζε αλεμάξηεην ζθάκκα ζην  θάησ όξην ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ Παξνηθηάο 

ην ηκήκα Γ-Γ (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο Φ225 ν νπνίνο είλαη ν 

θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο Αγίσλ Αλαξγύξσλ από ηε κνλάδα αθαιάησζεο, 

θαη έλαο αγσγόο Φ225 νπνίνο ιεηηνπξγεί σο αγσγόο δηαλνκήο εμππεξεηώληαο ηελ πεξηνρή άλσζελ 

ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηεο Παξνηθηάο. Οη δύν αγσγνί Φ225 ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην ίδην ζθάκκα ζην άλσ 

όξην ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ Παξνηθηάο.  

ην ηκήκα Γ-Δ-Ε (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο Φ225 ν νπνίνο είλαη ν 

θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο Αγίσλ Αλαξγύξσλ από ηελ κνλάδα αθαιάησ-

ζεο, έλαο αγσγόο Φ225 νπνίνο ιεηηνπξγεί σο αγσγόο δηαλνκήο εμππεξεηώληαο ηελ πεξηνρή άλσζελ 

ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηεο Παξνηθηάο κε λόηηα θαηεύζπλζε θαη έλαο αθόκε αγσγόο Φ225 ν νπνίνο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αγσγόο δηαλνκήο ηεο βνξεηνδπηηθήο Παξνηθηάο (κεηά ηε δηαζηαύξσζε κε ηελ 

νδό Παξνηθηάο – Νάνπζαο) . Καη νη ηξεηο αγσγνί Φ225 ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην ίδην ζθάκκα ζύκθσλα 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

ην ηκήκα Δ-Ζ (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο Φ110 ν νπνίνο ηξνθνδν-

ηεί ηε πεξηνρή πέξημ ηεο θεληξηθήο δηαζηαύξσζεο ηεο Παξνηθηάο από ηε δεμακελή ηνπ λεθξνηαθεί-

νπ. 

ηο ηέλορ και αθού γίνοςν όλερ οι απαπαίηηηερ ζςνδέζειρ με ηα ηοπικά δίκηςα θα γίνει 

θπεζάπιζμα και επανεπίζηπωζη με άζθαληο πάσοςρ 5 εκ. ηος ζςνόλος ηηρ πεπιθεπειακήρ ο-

δού Παποικιάρ και ηος ημήμαηορ από ηο νεκποηαθείο έωρ ηη δεξαμενή Αγίων Ανάπγςπων. 

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

αληί ηνπ PVC γίλεηαη γηαηί δελ έρεη πηα πςειόηεξν θόζηνο, ελώ παξνπζηάδεη κηθξόηεξεο απώιεηεο 

ηξηβήο θαη έρεη θαιύηεξε αληνρή ζε ζξαύζε θαη βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην 

PVC. Σν βαζηθόηεξν είλαη όηη νη ελώζεηο ησλ αγσγώλ ζηα δίθηπα ΡΔ γίλνληαη κε θόιιεζε, πξάγκα 

πνπ κεδελίδεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο δηαξξνώλ, ζε αληίζεζε κε ην PVC πνπ νη ελώζεηο γίλνληαη 

κε ειαζηηθό παξέκβπζκα θάζε 6 κέηξα, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο απσιεηώλ 

λεξνύ. ηηο ζέζεηο πνπ ν αγσγόο ζπλαληά ηερληθά ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ , ηα 

νπνία δε βξίζθνληαη ζε βάζνο κεγαιύηεξν ηνπ ελόο κέηξνπ, ζα αλνίγεηαη κε αδηαηάξαθηε θνπή νπή 

δηακέηξνπ 250mm ζηα δύν άθξα ηνπ ηερληθνύ θαη ν αγσγόο ζα ζηεξεώλεηαη θαηαιιήισο. 

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

ζηνιέο, γσλίεο, θιπ. από PE ή αλνμείδσηα αληίζηνηρα), θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

δηθιείδσλ όπνπ πξνβιέπνληαη ζπλδεδεκέλεο κε ρπηνζηδεξέο θιάληδεο θαη ιαηκνύο ζύλδεζεο.  

Δπίζεο, ζα ηνπνζεηνύληαη  δηθιείδεο πιεζίνλ ησλ ηερληθώλ 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 ηνπν-

ζεηεκέλεο ζε ηππνπνηεκέλα θξεάηηα επίζθεςεο. Οη δηθιείδεο ζα ελώλνληαη κε ηνπο αγσγνύο κε ηέ-

ηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνιε ή αθαίξεζή θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Δπίζεο, ζα ηνπνζεηεζνύλ 

βαιβίδεο εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο θαη βαιβίδεο κείσζεο πηέζεσο επί ηνπ αγσ-

γνύ δηαλνκήο ζηηο ζέζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία. ηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνύλ 

από ηελ επίβιεςε ζα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειν ηεκάρην ηαθ (απιό ή ζπζηνιηθό) ώζηε λα ελσζεί ε 

ζσιήλα δηαλνκήο κε ηα ηνπηθά δίθηπα.  
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