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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σν παξφλ έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ αγσγνχ κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο Παξαζπφξνπ πξνο ηελ Αιπθή, ηνλ Κάκπν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκί-

νπ. Σν λέν δίθηπν, εθηφο απφ ηηο επεθηάζεηο θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ζσιελψζεσλ, πξνβιέπεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ αγσγψλ επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ Κάκπνπ-Αιπθήο. Σν πθηζηάκελν 

δίθηπν χδξεπζεο απνηειείηαη απφ αγσγνχο P.V.C. δηαθφξσλ δηαηνκψλ, θπξίσο Φ63, νλνκαζηηθήο 

αληνρήο 10 αηκνζθαηξψλ, πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί πξηλ απφ ηνπιάρηζηνλ 30 ρξφληα θαη πιένλ ρξή-

δεη αληηθαηάζηαζεο, θαζψο έρεη ζπλερψο βιάβεο θαη ζεκαληηθέο δηαξξνέο λεξνχ. Έηζη, παξφιν πνπ 

ε λέα κνλάδα αθαιάησζεο ηνπ Παξαζπφξνπ έρεη ηε δπλακηθφηεηα λα ηξνθνδνηήζεη κε λεξφ θαη 

ηελ πεξηνρή ηεο Αιπθήο, απηή ηελ ζηηγκή ην πθηζηάκελν δίθηπν δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί εμαη-

ηίαο ησλ παιαηψλ αγσγψλ πνπ είλαη πνιχ κηθξήο δηαηνκήο θαη παξάιιεια παξνπζηάδνπλ πνιιέο 

δηαξξνέο.   

Ο λένο αγσγφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνθνδνηήζεη κε λεξφ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, 

ε νπνία μεθίλεζε ηεο ιεηηνπξγία ηεο πξφζθαηα, κέζσ θαη ηεο δεμακελήο Αγίνπ Αξζελίνπ, φιε ηελ 



 

 

Αιπθή θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Αεξνδξνκίνπ, ελψ ζα κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηελ πεξηνρή ηεο Αγθαη-

ξηάο, εμππεξεηψληαο νπζηαζηηθά φιε ηελ Γπηηθή Πάξν. 

Ζ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ λένπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνπο παξαθά-

ησ ιφγνπο:    

 Ο ππάξρνλ αγσγφο παξνπζηάδεη ζπλερψο βιάβεο ιφγσ παιαηφηεηαο θαη εθηεηακέλεο έκθξα-

μεο απφ επηθαζήζεηο, πνπ νθείινληαη ζηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ χδαηνο. Οη ηδηαίηεξα απμεκέλεο εκ-

θξάμεηο νθείινληαη ζηελ ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ, ην νπνίν πεξηέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο αλζξαθηθνχ 

αζβεζηίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ πξνο ηελ θεληξηθή δεμακελή, ηελ κεζνιά-

βεζε πνιιψλ αληιηνζηαζίσλ θαη ηελ απμεκέλε ηαρχηεηα ηνπ λεξνχ ζηνπο αγσγνχο. Οη επηθαζίζεηο 

είλαη πηα ηφζν έληνλεο πνπ ν αγσγφο Φ63 ζε πνιιά ζεκεία είλαη ηειείσο θξαγκέλνο, πξνθαιψληαο 

ζνβαξά πξνβιήκαηα επάξθεηαο θαη ρακειήο πίεζεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

 Λφγσ παιαηφηεηαο ηνπ αγσγνχ παξνπζηάδνληαη ζπλερψο βιάβεο κε ζξαχζε ζσιήλσλ θαη 

δηαξξνέο, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ. Παξάιιεια, ε απνθαηάζηαζε 

ησλ παξαπάλσ βιαβψλ έρεη πνιχ πςειφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, θαζψο απαηηεί πηα πνιιά πιη-

θά, αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη κεραλήκαηα.  

 Ζ ζπρλή παξνπζία πξνζσπηθνχ, νρεκάησλ θαη πιηθψλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θεληξηθνχ νδηθνχ άμνλα, δεκηνπξγεί έληνλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θαη ελέρεη θηλδχλνπο γηα 

πξφθιεζε ζνβαξψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνθαηαζηάζεσλ. 

 Ο αγσγφο δηαλνκήο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

θαη χδξεπζε πεξηνρψλ πνπ κέρξη ηψξα δελ είραλ λεξφ. Δπίζεο, ζα θαιχςεη γηα αξθεηά ρξφληα ηηο 

ξαγδαία απμαλφκελεο αλάγθεο, θαζψο ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή είλαη πνιχ έλην-

λε θαη κε ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο είλαη αδχλαην λα θαιπθζεί ε δήηεζε.  

 Απηή ηε ζηηγκή ε επξχηεξε πεξηνρή ηξνθνδνηείηαη απφ ηξεηο γεσηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αγθαηξηάο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Αιπθήο κε ην δίθηπν αθαιάησ-

ζεο ζα ππάξρεη ζίγνπξε θαη ζπλερήο χδξεπζε ηεο Γπηηθήο Πάξνπ, αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

βιάβεο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ δηθηχνπ. Δπίζεο, ζα γίλεηαη ζσζηφηεξε δηαρείξηζε ησλ γεσηξήζεσλ 

θαη ηεο αθαιάησζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαηαλάισζεο, πνπ απμάλνληαη θαηαθφξπθα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ην παξφλ έξγν ζα ππάξμεη βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ κν-

λάδσλ αθαιάησζεο ηνπ Παξαζπφξνπ θαη ησλ ινηπψλ ηνπ ζπλνδψλ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ πξφ-

ζθαηα, ηα νπνία έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΑ 2014 – 2020. 

 

 



 

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε κε ην παξφλ έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί έλα λέν δίθηπν κεηαθνξάο λεξνχ 

απφ ηελ αθαιάησζε Παξαζπφξνπ πξνο ηελ Αιπθή θαη ηνλ Κάκπν, ελψ ζα αληηθαηαζηαζνχλ θαη 

θάπνηα πεπαιαησκέλα θαη ειαηησκαηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Σν λέν δίθηπν ζα μεθηλήζεη 

κε ηελ έλσζή ηνπ ζε πθηζηάκελν αγσγφ Φ160, πνπ ηνπνζεηήζεθε πξφζθαηα απφ ηελ ΓΔΤΑΠ θαη 

ζα θαηαζθεπαζηεί εμνινθιήξνπ απφ αγσγνχο πνιπαηζπιαηλίνπ 3
εο

 γεληάο (ΡΔ100), δηαθφξσλ δηα-

ηνκψλ θαη αληνρήο 16 αηκνζθαηξψλ. Όιεο νη ελψζεηο ζα γίλνπλ θνιιεηέο, είηε ειεθηξνκνχθεο είηε 

απηνγελή ζπγθφιιεζε, φρη φκσο κε κεραληθνχο ζπλδέζκνπο.  

ε αξθεηά ζεκεία δηέιεπζεο ηνπ λένπ αγσγνχ, ν παιαηφο ζα θαηαξγείηαη ηειείσο, ελψ ζε 

άιια πνπ ε θαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ε ηνπνζέηεζε λέσλ αγσγψλ 

ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ δελ ζα πξνμελήζεη βιάβεο θαη δεκηέο. ηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 

ζρέδηα θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία, ζα γίλνληαη νη ελψζεηο κε ηα ηνπηθά δίθηπα δηαλνκήο.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηα ππνγεηνπνηεκέλα δίθηπα Σειεθσλίαο θαη  

Ρεχκαηνο πνπ δηέξρνληαη πιεζίνλ ηεο δηαδξνκήο ηνπ λένπ δηθηχνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα κεξη-

κλήζεη γηα λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο παξφρνπο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΓΔΤ-

ΑΠ θηι) κε ζηφρν ηελ απνθπγή βιαβψλ ζε δίθηπα ηξίησλ.  

 

3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νξπγκάησλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ, πξνβιέπεηαη λα θα-

ηαζθεπαζηεί κε εηδηθφ κεράλεκα κε ηξνρφ, έηζη ψζηε ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο λα είλαη ν 

κηθξφηεξνο δπλαηφο, ε δηάλνημε λα γίλεη κε αθξίβεηα θαη ε απνθαηάζηαζε λα είλαη επθνιφηεξε θαη 

νηθνλνκηθφηεξε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλνπλ κε ζθαπηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ JCB, πξηλ απφ νπνηα-

δήπνηε εθζθαθή επί αζθαιηνζηξσκέλνπ ή ηζηκεληνζηξσκέλνπ νδνζηξψκαηνο ζα γίλεηαη θνπή κε 

αζθαιηνθφπηε. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζα ηνπνζεηείηαη ζηξψζε άκκνπ πάρνπο δέθα ε-

θαηνζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εγθηβσηίδεηαη κε άκκν κέρξη χςνπο 20εθ. άλσζελ ηνπ αγσγνχ επά-

λσ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειε ηαηλία ζεκάλζεσο, ε νπνία ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλί-

ρλεπζεο κε εηδηθφ εξγαιείν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σν 

ζχλνιν ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα απνξξηθζεί ζε θαηάιιειν ρψξν.  

ην ηκήκα Α-Β (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγφο Φ160, ν νπνίνο  ζα ζπλ-

δεζεί κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ, ίδηαο δηαηνκήο, πνπ θαηεβαίλεη απφ ηε δεμακελή ηνπ λεξνχ ηεο 

αθαιάησζεο, ζηελ δηαζηαχξσζε Πνχληαο-Αιπθήο, ζηελ πεξηνρή Γιπζίδηα. Θα κεηαθέξεη ην λεξφ 

κέρξη ην ζεκείν Β, πνπ βξίζθεηαη δηαζηαχξσζε γηα Πνχληα θαη Κάκπν. Δθεί ζα θαηαζθεπαζηεί 

θξεάηην γηα λα γίλεη δηαθιάδσζε εηδηθφ ηεκάρην πνιπαηζπιελίνπ «Σ» θαη λα ηνπνζεηεζνχλ δχν βά-

λεο. Ζ κία, δηαηνκήο DN150 ζα δηαθφπηεη ηελ ηξνθνδνζία κεηά ηελ δηαθιάδσζε, κε θαηεχζπλζε 



 

 

πξνο Αιπθή (B12), ελψ ε δεχηεξε ζα είλαη δηαηνκήο DN100 γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο πξνο 

Πνχληα (B6). Δπίζεο, ζε εθείλν ην ζεκείν ζα κπεί κηα ηξίηε βάλα DN50 (Β3) γηα ζχλδεζε κε πα-

ξαθείκελν δίθηπν δηαλνκήο. 

ην ηκήκα Β-Γ (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγφο Φ160, πνπ ζα ζπλερίζεη 

ηελ φδεπζε πξνο Αιπθή. ε ζεκεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα, φπνπ ν λένο αγσγφο δηαθιαδί-

δεηαη θάζεηα κε πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο, ζα ηνπνζεηνχληαη βάλεο θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη ηα 

αληίζηνηρα θξεάηηα, γηα λα ζπλδέεηαη ην πξνυπάξρνλ δίθηπν πάλσ ζηνλ λέν αγσγφ κεηαθνξάο.  Οη 

δηαθιαδψζεηο είλαη δηαηνκήο DN50. ην ζεκείν Γ ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην γηα λα γίλεη δηαθιά-

δσζε εηδηθφ ηεκάρην πνιπαηζπιελίνπ «Σ» θαη λα ηνπνζεηεζνχλ δχν βάλεο. Ζ κία, δηαηνκήο DN150 

ζα δηαθφπηεη ηελ ηξνθνδνζία κεηά ηελ δηαθιάδσζε, κε θαηεχζπλζε πξνο Αιπθή (πξνο ζεκείν Γ), 

ελψ ε δεχηεξε ζα είλαη δηαηνκήο DN100 γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο πξνο Αεξνδξφκην (ζε-

κείν Κ). 

ην ηκήκα Γ-Γ (βι. νξηδνληηνγξαθία), νκνίσο κε ηα πξνεγνχκελα, ζα ηνπνζεηεζεί έλαο α-

γσγφο Φ160 θαη  ζην ζεκείν Γ ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην γηα λα γίλεη δηαθιάδσζε εηδηθφ ηεκάρην 

πνιπαηζπιελίνπ «Σ», φπνπ λα ηνπνζεηεζνχλ δχν βάλεο. Ζ κία, δηαηνκήο DN150 ζα δηαθφπηεη ηελ 

ηξνθνδνζία κεηά ηελ δηαθιάδσζε, κε θαηεχζπλζε πξνο Αιπθή (πξνο ζεκείν Δ), ελψ ε δεχηεξε ζα 

είλαη δηαηνκήο DN100 γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο πξνο Μαθξηά Μχηε (ζεκείν Λ). 

ην ηκήκα Γ-Δ (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγφο Φ160 θαη ζην ζεκείν Δ 

ζα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα γηα ηξεηο βάλεο. Ζ κία, δηαηνκήο DN150 ζα δηαθφπηεη ηελ ηξνθνδνζία 

πξηλ ηε δηαθιάδσζε, ε δεχηεξε ίδηαο δηαηνκήο κεηά ηελ δηαθιάδσζε κε θαηεχζπλζε πξνο Αιπθή 

(πξνο ζεκείν Ε), ελψ ε ηξίηε ζα είλαη δηαηνκήο DN100 γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο πξνο Αε-

ξνδξφκην (ζεκείν Κ), αληηθαζηζηψληαο έλαλ πθηζηάκελν παιαηφ θαη ειαηησκαηηθφ αγσγφ Φ63. 

ην ηκήκα Δ-Ε (βι. νξηδνληηνγξαθία) είλαη ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ αγσγνχ κε δηάκεηξν 

Φ160 θαη ζην ζεκείν Ε ελψλεηαη κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο Αιπθήο ζε θξεάηην κε βάλα. 

Σν ηκήκα Β-Ζ-Θ-Α, ην ηκήκα Ζ-Η, ην ηκήκα Γ-Μ, ην ηκήκα Δ-Κ, ην ηκήκα Γ-Λ ζα θαηα-

ζθεπαζηνχλ απφ αγσγφ Φ110 θαη αληηθαζηζηνχλ παιαηά ειαηησκαηηθά δίθηπα. 

ηο ηέιος ηες θαηαζθεσής θάζε ηκήκαηος θαη αθού γίλοσλ όιες οη απαραίηεηες δοθη-

κές ζηεγαλόηεηας αιιά θαη οη ζσλδέζεης κε ηα ηοπηθά δίθησα, ζα γίλεη αποθαηάζηαζε ηοσ ο-

δοζηρώκαηος ζηο ζεκείο ηες ηοκής κε ζθσρόδεκα πάτοσς περίποσ 10 εθαηοζηώλ θαη ε ηειηθή 

ζηρώζε ζα είλαη άζθαιηος πάτοσς 5 εθ. ηοσ ζσλόιοσ ηες περηθερεηαθής οδού. ε ηκήκαηα 

ποσ ζα θρηζεί όηη ε βιάβε ζηο οδόζηρωκα είλαη εθηεηακέλε, όπως ζε ζεκεία θάζεηωλ δηαβά-

ζεωλ ηοσ δρόκοσ ε ηοποζέηεζες θρεαηίοσ, δύλαηαη λα δεηεζεί από ηελ Τπερεζία αποθαηά-

ζηαζε ηοσ οδοζηρώκαηος ζε όιο ηο πιάηος.  



 

 

Ωο πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ λένπ αγσγνχ επηιέγεηαη ην πνιπαηζπιέλην  PE. Ζ επηινγή ηνπ PE 

αληί ηνπ PVC γίλεηαη γηαηί δελ έρεη πηα πςειφηεξν θφζηνο, ελψ παξνπζηάδεη κηθξφηεξεο απψιεηεο 

ηξηβήο θαη ηαπηφρξνλα έρεη πνιχ θαιχηεξε αληνρή ζε ζξαχζε θαη βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο 

ζε ζρέζε κε ην PVC. Σν βαζηθφηεξν, φκσο, είλαη φηη νη ελψζεηο ησλ αγσγψλ ζηα δίθηπα ΡΔ γίλν-

ληαη κε θφιιεζε, πξάγκα πνπ κεδελίδεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο δηαξξνψλ, ζε αληίζεζε κε ην 

PVC πνπ νη ελψζεηο γίλνληαη κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα θάζε 6 κέηξα θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο απσιεηψλ λεξνχ. ηηο ζέζεηο πνπ ν αγσγφο ζπλαληά ηερληθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο 

ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ , ηα νπνία δε βξίζθνληαη ζε βάζνο κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ, ζα αλνίγεηαη κε 

αδηαηάξαθηε θνπή νπή δηακέηξνπ 180mm ζηα δχν άθξα ηνπ ηερληθνχ θαη ν αγσγφο ζα ζηεξεψλεηαη 

θαηαιιήισο. 

Όινη νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ ζα δηακνξθσζνχλ κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, ζπ-

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

δηθιείδσλ φπνπ πξνβιέπνληαη ζπλδεδεκέλεο κε ρπηνζηδεξέο θιάληδεο θαη ιαηκνχο ζχλδεζεο.  

Δπίζεο, ζα ηνπνζεηνχληαη  δηθιείδεο πιεζίνλ ησλ ηερληθψλ ή ησλ ζπκβνιψλ ησλ δηθηχσλ ή 

ζε ζέζεηο κεγάινπ κήθνπο αγσγψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ηκεκάησλ 

ηνπ δηθηχνπ γηα  ηπρφλ επηζθεπέο ή ζπληήξεζε απηνχ. Όιεο νη δηθιείδεο ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη ηνπν-

ζεηεκέλεο ζε ηππνπνηεκέλα θξεάηηα επίζθεςεο. Οη δηθιείδεο ζα ελψλνληαη κε ηνπο αγσγνχο κε ηέ-

ηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ή αθαίξεζή θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Δπίζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ 

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

γνχ δηαλνκήο ζηηο ζέζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία. ηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ 

απφ ηελ Τπεξεζία ζα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειν ηεκάρην ηαθ (απιφ ή ζπζηνιηθφ) ψζηε λα ελσζεί ε 

ζσιήλα δηαλνκήο κε ηα ηνπηθά δίθηπα.  

Πάρος, Μάηος 2022 
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