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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σν παξόλ έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ δηθηύνπ ύδξεπζεο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη 

ηνπο παιαηνύο ειαηησκαηηθνύο αγσγνύο από ακίαλην, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγθαηξηάο 

Πάξνπ. Παξάιιεια, ζα γίλνπλ επεθηάζεηο κε ηκήκαηα λέσλ δηθηύσλ γηα ηελ πδξνδόηεζε πεξηνρώλ 

πνπ δελ έρνπλ αθόκε λεξό, όπσο ε Σξππεηή. Σέινο, ζα θαηαζθεπαζηεί δεμακελή απνζήθεπζεο λε-

ξνύ θαη θαηαζιηπηηθόο αγσγόο γηα ηε κεηαθνξά λεξνύ από ηε γεώηξεζε ηεο Σξππεηήο πνπ βξίζθε-

ηαη ζηελ πεξηνρή. Σν πθηζηάκελν δίθηπν ύδξεπζεο είλαη έλα από ηα ηειεπηαία ζην λεζί πνπ απνηε-

ιείηαη από αγσγνύο ακηάληνπ, θπξίσο Φ140, νλνκαζηηθήο αληνρήο 10 αηκνζθαηξώλ θαη έρεη θαηα-

ζθεπαζηεί πξηλ από ηνπιάρηζηνλ 30 ρξόληα. Πιένλ ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο, θαζώο έρεη ζπλερώο 

βιάβεο θαη ζεκαληηθέο δηαξξνέο λεξνύ ελώ ε δηαδηθαζία επηζθεπήο ησλ βιαβώλ είλαη εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλε γηα ην πξνζσπηθό πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ακίαλην.  

Σν λέν δίθηπν ζα έρεη πέληε βαζηθνύο θιάδνπο. Ο πξώηνο ζα είλαη ν αγσγόο κεηαθνξάο λε-

ξνύ από ηελ θεληξηθή δεμακελή απνζήθεπζεο ηεο Αγθαηξηάο πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο δεμακελέο α-

πνζήθεπζεο ζηελ πεξηνρή «Καηξή», ε νπνία ηξνθνδνηεί ηνλ νηθηζκό ηεο Αιπθήο, θαη ζηελ πεξηνρή 



«Κακπί», πνπ ηξνθνδνηεί ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ο δεύηεξνο ζα 

είλαη ν αγσγόο κεηαθνξάο λεξνύ από ηελ θεληξηθή δεμακελή πξνο ηελ λέα δεμακελή ηεο Σξππεηήο. 

Σα δύν πξνεγνύκελα ηκήκαηα ζα παξαθάκςνπλ αληίζηνηρεο παιηέο ζσιελώζεηο από ακίαλην. Σν 

ηξίην ζθέινο αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ γηα ηελ κεηαθνξά λεξνύ από ηε γεώ-

ηξεζε ηεο Σξππεηήο ζηελ νκώλπκε λέα δεμακελή. Σν ηέηαξην ηκήκα αθνξά ηελ θαηαζθεπή αγσ-

γνύ δηαλνκήο από ηελ δεμακελή ηεο Σξππεηήο κέρξη ηελ πεξηνρή ηνπ Φάξαγγα. Σέινο, ην ηειεπηαίν 

ηκήκα αθνξά ηελ θαηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο από ηελ δεμακελή ηελ Σξππεηήο πξνο ηελ παξα-

ζαιάζζηα πεξηνρή Γιπθώλ-Σξππεηήο πνπ δελ έρεη αθόκε δίθηπν ύδξεπζεο. 

 Η θαηαζθεπή απηνύ ηνπ λένπ δηθηύνπ πδξνδόηεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνπο πα-

ξαθάησ ιόγνπο:    

 Ο ππάξρσλ αγσγόο παξνπζηάδεη ζπλερώο βιάβεο ιόγσ παιαηόηεηαο θαη εθηεηακέλεο 

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

λεο εκθξάμεηο νθείινληαη ζηελ ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ, ην νπνίν πεξηέρεη κεγάιεο πνζόηεηεο αλ-

ζξαθηθνύ αζβεζηίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο ηνπ πξνο ηελ θεληξηθή δεμακελή, ηελ 

κεζνιάβεζε πνιιώλ αληιηνζηαζίσλ θαη ηελ απμεκέλε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ ζηνπο αγσγνύο. Οη επη-

θαζίζεηο είλαη πηα ηόζν έληνλεο πνπ ν αγσγόο Φ160 ζε πνιιά ζεκεία είλαη ηειείσο θξαγκέλνο, 

πξνθαιώληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα επάξθεηαο θαη ρακειήο πίεζεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

 Λόγσ παιαηόηεηαο ηνπ αγσγνύ παξνπζηάδνληαη ζπλερώο βιάβεο κε ζξαύζε ζσιήλσλ 

θαη δηαξξνέο, κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνύ. Παξάιιεια, ε απνθαηάζηα-

ζε ησλ παξαπάλσ βιαβώλ έρεη πνιύ πςειό ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο, θαζώο απαηηεί πηα πνιιά 

πιηθά, αλζξώπηλνπο πόξνπο θαη κεραλήκαηα.  

 Η ζπρλή παξνπζία πξνζσπηθνύ, νρεκάησλ θαη πιηθώλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνπ ζπγθε-

θξηκέλνπ θεληξηθνύ νδηθνύ άμνλα, δεκηνπξγεί έληνλν θπθινθνξηαθό πξόβιεκα θαη ελέρεη θηλδύ-

λνπο γηα πξόθιεζε ζνβαξώλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνθαηαζηάζεσλ. 

 Η απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζε αγσγνύο ακηάληνπ εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην πιηθό, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθεπήο, όζα κέηξα αζθα-

ιείαο θαη αλ ιεθζνύλ.  

 Η λέα δεμακελή πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ Σξππεηή, καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο αγσγνύο 

δηαλνκήο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ, ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ θαη ύδξεπζε 

πεξηνρώλ πνπ κέρξη ηώξα δελ είραλ λεξό. Επίζεο, ζα θαιύςεη γηα αξθεηά ρξόληα ηηο ξαγδαία απμα-

λόκελεο αλάγθεο, θαζώο ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή είλαη πνιύ έληνλε θαη κε ηηο 

πθηζηάκελεο ππνδνκέο είλαη αδύλαην λα θαιπθζεί ε δήηεζε θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.  

 Ο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί, καδί κε ηελ λέα δεμακελή, δίλεη ηελ δπ-

λαηόηεηα αμηνπνίεζεο κηα λέαο γεώηξεζεο, ζε πεξηνρή πνπ ν πδξνθόξνο νξίδνληαο δελ είλαη επη-

βαξπκέλνο από αλεμέιεγθηε άληιεζε. Απηό ζα εληζρύζεη ηελ αζθάιεηα γηα επάξθεηα λεξνύ ζηελ 



επξύηεξε πεξηνρή Αιπθήο-Αγθαηξηάο, πνπ κέρξη ηώξα πδξεύνληαη απνθιεηζηηθά από ηξεηο γεσηξή-

ζεηο, επξηζθόκελεο ζηελ ίδηα πεξηνρή άληιεζεο.  

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε κε ην παξόλ έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί έλα λέν δίθηπν κεηαθνξάο λεξνύ 

από ηελ Κεληξηθή Δεμακελή ηεο Αγθαηξηάο πξνο ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ζην Κα-

κπί, ζηελ πεξηνρή Καηξή θαη ζηελ λέα δεμακελή ζηελ Σξππεηή. Επίζεο, ζα αληηθαηαζηαζνύλ θά-

πνηα πεπαιαησκέλα θαη ειαηησκαηηθά ζεκεία ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο, ζα επεθηαζεί ην δίθηπν πξνο 

πεξηνρέο πνπ ζήκεξα δελ πδξεύνληαη, ζα γίλεη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

δεμακελήο ζε ζεκείν πνπ ππνδεηθλύεηαη ζηα ζρέδηα θαη ζα θαηαζθεπαζηεί δίθηπν θαηαζιηπηηθνύ 

αγσγνύ από ηε γεώηξεζε ηεο Σξππεηήο πξνο ηελ νκώλπκε δεμακελή. Σν λέν δίθηπν ζα θαηαζθεπ-

αζηεί εμνινθιήξνπ από αγσγνύο πνιπαηζπιελίνπ 3
εο

 γεληάο (ΡΕ100), δηαθόξσλ δηαηνκώλ θαη α-

ληνρήο 16 αηκνζθαηξώλ. Όιεο νη ελώζεηο ζα γίλνπλ θνιιεηέο, είηε κε ειεθηξνκνύθεο είηε κε απην-

γελή ζπγθόιιεζε, όρη όκσο κε κεραληθνύο ζπλδέζκνπο.  

ε αξθεηά ζεκεία δηέιεπζεο ηνπ λένπ αγσγνύ, ν παιαηόο αγσγόο ζα θαηαξγείηαη ηειείσο, 

ελώ ζε άιια πνπ ε θαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηύσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ε ηνπνζέηεζε λέσλ 

αγσγώλ ζα γίλεη κε ηξόπν πνπ δε ζα πξνμελήζεη βιάβεο θαη δεκηέο. ηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη 

ζηα ζρέδηα θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Τπεξεζία, ζα γίλνληαη νη ελώζεηο κε ηα ηνπηθά δίθηπα δηαλν-

κήο. Οκνίσο, ζε ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη ζηα ζρέδηα, ζα ηνπνζεηεζνύλ δηθιείδεο απνκόλσζεο.  

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηα ππνγεηνπνηεκέλα δίθηπα ηειεθσλίαο θαη  ε-

ιεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηέξρνληαη πιεζίνλ ηεο δηαδξνκήο ηνπ λένπ δηθηύνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη 

λα κεξηκλήζεη γηα λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα από ηνπο αληίζηνηρνπο παξόρνπο (ΟΣΕ, ΔΕΗ, 

ΔΕΤΑΠ, θηι) κε ζηόρν ηελ απνθπγή βιαβώλ ζε δίθηπα ηξίησλ.  

 

3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ νξπγκάησλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγώλ, πξνβιέπεηαη λα θα-

ηαζθεπαζηεί κε εηδηθό κεράλεκα κε ηξνρό, έηζη ώζηε ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ νδνζηξώκαηνο λα είλαη ν 

κηθξόηεξνο δπλαηόο, ε δηάλνημε λα γίλεη κε αθξίβεηα θαη ε απνθαηάζηαζε λα είλαη επθνιόηεξε θαη 

νηθνλνκηθόηεξε. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλνπλ κε ζθαπηηθό κεράλεκα, ηύπνπ JCB ή ηζάπαο, 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, ε νπνία ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 



αλίρλεπζεο κε εηδηθό εξγαιείν από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

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

ην ηκήκα 1,2,3,4 (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν αγσγνί Φ160. Ο πξώηνο ζα 

είλαη ν αγσγόο κεηαθνξάο από ηελ Κεληξηθή Δεμακελή ηεο Αγθαηξηάο, πνπ βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 

πεξίπνπ +190m πξνο ηελ δεμακελή ζην Κακπί, ζε πςόκεηξν +120m. ηελ είζνδν ηεο ηειεπηαίαο 

ζα ηνπνζεηεζεί βεινλνεηδήο βάλα (needle-valve), ίδηαο δηαηνκήο (DN150), ε νπνία ζα θξνληίδεη γηα 

ηελ νκαιή ηξνθνδνζία ηεο θαη ηελ απνθπγή πδξαπιηθώλ πιεγκάησλ. Θα ειέγρεηαη από ηνλ πθη-

ζηάκελν πίλαθα απηνκαηηζκνύ θαη ην ζύγρξνλν ζύζηεκα ηειεειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ε ΔΕΤΑΠ. 

Από ηελ δεμακελή ζην Κακπί (ζεκείν 1) ζα εθθηλεί ν δεύηεξνο αγσγόο πνπ ζα είλαη δηαλνκήο, ζην 

ίδην όξπγκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν πξνεγνύκελνο, κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

Κάκπνπ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ (ζεκείν 5). ε απηό ην ζεκείν, όπνπ ν λένο αγσγόο ζα ζπλδεζεί θαη 

κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην κε κεησηήξα δηπινύ ζαιάκνπ θαη θαηάιιειε 

πηεδνζηαηηθή δηάηαμε γηα ζπλερή ξύζκηζε ηεο πίεζεο ζηελ έμνδό ηεο.  

ην ηκήκα 4,15,6 (βι. νξηδνληηνγξαθία) ζα ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο Φ160 θαη απνηειεί 

ζπλέρεηα ηνπ αγσγνύ κεηαθνξάο από ηελ Κεληξηθή Δεμακελή Αγθαηξηάο πξνο ηελ Δεμακελή ζην 

Κακπί. Θα ηνπνζεηεζνύλ βάλεο απνκόλσζεο ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη ζηα ζρέδηα, ελώ ζα 

ππάξρεη θαη θξεάηην κε εηδηθά ηεκάρηα «Σ» θαη βάλεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο πθηζηάκελεο δεμακε-

λήο «Καηξή» (εκείν 15). ην ζεκείν απηό ππάξρεη αγσγόο πνιπαηζπιελίνπ Φ110, θαηαζθεπαζκέ-

λνο πξόζθαηα από ηελ ΔΕΤΑΠ, γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο ηνπ «Καηξή» (εκείν 16).  ην 

ηέξκα ηνπ, ζηελ είζνδν ηεο Δεμακελήο, ζα ηνπνζεηεζεί αληίζηνηρε βεινλνεηδήο βάλα (needle 

valve) δηακέηξνπ DN100, γηα ηελ νκαιή ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο. 

ην ηκήκα 6,7  (βι. νξηδνληηνγξαθία), ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν αγσγνί Φ160. Σν ζεκείν 7 εί-

λαη ε ζέζε ηεο Κεληξηθήο Δεμακελήο, νπόηε ν έλαο από ηνπο δύν αγσγνύο ζα είλαη ν αγσγόο κεηα-

θνξάο πξνο ην Κακπί θαη ν δεύηεξνο πξνο ηεο Σξππεηή. Ο δεύηεξνο αγσγόο  ζα έρεη θαη παξνρέο 

πξνο ηηο παξαθείκελεο νηθίεο, αιιά θαη δηαθιαδώζεηο πξνο ηνπηθά δίθηπα δηαλνκήο ζηελ πεξηνρή.  

Σν ηκήκα 6,8,10,11  ζα θαηαζθεπαζηεί από έλαλ αγσγό δηακέηξνπ Φ160. Σν ζεκείν 11 εί-

λαη ε ζέζε πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε λέα πξνθαηαζθεπαζκέλε δεμακελή ζηελ «Σξππεηή». Οκνίσο θαη 

κε ηηο άιιεο, ζηελ είζνδν ηνπ λεξνύ ζα ηνπνζεηεζεί βεινλνεηδήο βάλα DN150 ζηελ είζνδν ηνπ λε-

ξνύ γηα ηελ ζσζηή ξύζκηζε ηεο πιήξσζεο. 

Σν ηκήκα 11,10,8,9 ζα είλαη από αγσγό Φ110, ζα μεθηλάεη από ηελ δεμακελή ηεο Σξππεηήο 

θαη ζα θαηεπζύλεηαη πξνο Φάξαγγα θαη Αιπθή. ηνλ ζεκείν 8 ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην κε κεησ-

ηήξα δηπινύ ζαιάκνπ θαη απηόκαηε πηεδνζξαπζηηθή δηάηαμε γηα ηελ ζπλερή ξύζκηζε ηεο πίεζεο 

ζηελ έμνδό ηεο.  



Σν ηκήκα 11,10,12,14 ζα θαηαζθεπαζηεί από αγσγό Φ160 θαη ζα είλαη αγσγόο δηαλνκήο 

πξνο ηεο Σξππεηή. ην ζεκείν 14 ζα ζπλδεζεί κε πθηζηάκελν δίθηπν. 

Σέινο, ην ηκήκα 11,10,12,13 ζα θαηαζθεπαζηεί από αγσγό Φ110 θαη ζα είλαη ν θαηαζιηπηη-

θόο αγσγόο γηα ηελ αμηνπνίεζεο ηεο γεώηξεζεο ηεο Σξππεηήο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ζηελ 

νκώλπκε δεμακελή.  

ηο ηέιος θαηαζθεσής θάζε ηκήκαηος θαη αθού γίλοσλ όιες οη απαραίηεηες δοθηκές 

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

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

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

ηξηβήο θαη ηαπηόρξνλα έρεη πνιύ θαιύηεξε αληνρή ζε ζξαύζε θαη βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηόηεηεο 

ζε ζρέζε κε ην PVC. Σν βαζηθόηεξν, όκσο, είλαη όηη νη ελώζεηο ησλ αγσγώλ ζηα δίθηπα ΡΕ γίλν-

ληαη κε θόιιεζε, πξάγκα πνπ κεδελίδεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο δηαξξνώλ, ζε αληίζεζε κε ην 

PVC πνπ νη ελώζεηο γίλνληαη κε ειαζηηθό παξέκβπζκα θάζε 6 κέηξα θαη 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 180mm 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.  

Επίζεο, 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. Επίζεο, 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 Τπεξεζία ζα ηνπνζεηείηαη θαηάιιειν ηεκάρην ηαθ (απιό ή ζπζηνιηθό) ώζηε λα ελσζεί ε 

ζσιήλα δηαλνκήο κε ηα ηνπηθά δίθηπα. 
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