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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν παξφλ ηεχρνο αθνξΪ ζηελ ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ κε γεληθφ ηέηιν:
«ΑληηθαηΪζηαζε Δζσηεξηθώλ Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Οηθηζκώλ Γάκνπ Πξεζπώλ»
Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ απνηειεέ ε θαηαζθεπά εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ηα νπνέα ζα
πιεξνχλ ηηο απαξαέηεηεο πξνδηαγξαθΫο θαη ζα εμαζθαιέδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα
λεξνχ ζηνπο ζεκεξηλνχο θαη κειινληηθνχο θαηνέθνπο ησλ νηθηζκψλ Κξπζηαιινπεγάο,
Καξπψλ, ΚαιιηζΫαο, Βξνληεξνχ, ΦαξΪδσλ θαη Λαηκνχ ηνπ Γάκνπ Πξεζπψλ.
ηφρν θαηαζθεπάο ησλ Ϋξγσλ απνηειεέ ε εμαζθΪιηζε Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη επΪξθεηαο
πνζφηεηαο λεξνχ, θαζψο θαη ε πξνζηαζέα ησλ ππφγεησλ πδξνθνξΫσλ ηεο πεξηνράο απφ
ηηο αληιάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ αλσηΫξσ νηθηζκψλ
πδξνδνηεέηαη ζάκεξα σο επέ ην πιεέζηνλ απφ γεσηξάζεηο. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ
θαηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ ζα θαηαζηεέ δπλαηά ε εληαέα θαη νινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε ησλ ελ
ιφγσ δηθηχσλ χδξεπζεο, κεηψλνληαο ην θφζηνο ιεηηνπξγέαο θαη παξαθνινχζεζεο πνπ
απαηηεέηαη.
Σν παξφλ Ϋξγν αθνξΪ ζηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ πθηζηΪκελσλ δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ
νηθηζκψλ ηνπ Γάκνπ Πξεζπψλ, θαζψο θαη ζηελ πξφβιεςε φισλ ησλ δηαηΪμεσλ πνπ εέλαη
απαξαέηεηεο γηα ηελ νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ησλ λΫσλ δηθηχσλ.
Δηδηθφηεξα, ην Ϋξγν απνηειεέηαη απφ ηα θΪησζη επηκΫξνπο Ϋξγα:


Καηαζθεπά εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο, ην νπνέν
απνηειεέηαη απφ δχν (2) Εψλεο πδξνδφηεζεο, άηνη Εψλε Α θαη Εψλε Β, ηα ζπλνιηθΪ
κάθε ησλ νπνέσλ αλΫξρνληαη ζε 2.318,25m θαη ζε 4.773,23m αληέζηνηρα. Ζ Εψλε Α
ηξνθνδνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά, ελψ ε Εψλε Β
ηξνθνδνηεέηαη απφ πξνηεηλφκελν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην.



Καηαζθεπά εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ, ζπλνιηθνχ κάθνπο
3.576,99m.



Καηαζθεπά εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο, ην νπνέν
απνηειεέηαη απφ δχν (2) Εψλεο πδξνδφηεζεο, άηνη Εψλε Α θαη Εψλε Β, ηα ζπλνιηθΪ
κάθε ησλ νπνέσλ αλΫξρνληαη ζε 777,69m θαη ζε 2.663,80m αληέζηνηρα. Ζ Εψλε Α
ηξνθνδνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά, ελψ ε Εψλε Β
ηξνθνδνηεέηαη απφ πξνηεηλφκελν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην.



Καηαζθεπά εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Βξνληεξνχ, ζπλνιηθνχ
κάθνπο 3.443,15m.
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Καηαζθεπά εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ, ζπλνιηθνχ
κάθνπο 3.263,22m.



Καηαζθεπά εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Λαηκνχ, ην νπνέν
απνηειεέηαη απφ δχν (2) Εψλεο πδξνδφηεζεο, άηνη Εψλε Α θαη Εψλε Β, ηα ζπλνιηθΪ
κάθε ησλ νπνέσλ αλΫξρνληαη ζε 1.262,60m θαη ζε 5.098,15m αληέζηνηρα. Οη δχν
Εψλεο ηξνθνδνηνχληαη απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά ηνπ νηθηζκνχ.



ΣνπνζΫηεζε φισλ ησλ απαξαέηεησλ ζπζθεπψλ ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ, γηα ηελ
νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ησλ λΫσλ δηθηχσλπ (αεξεμαγσγνχο, εθθελσηΫο θαη
δηθιεέδεο).

Σα λΫα δέθηπα ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ αγσγνχο πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο
3εο γεληΪο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο PN12,5atm., δηαθφξσλ
δηακΫηξσλ.
Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξΪηεζεο ηνπ
Ϋξγνπ, ελνπνηάζεθαλ θαη επηθαηξνπνηάζεθαλ νη θΪησζη πδξαπιηθΫο κειΫηεο:


ΜειΫηε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο



ΜειΫηε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Καξπψλ



ΜειΫηε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο



ΜειΫηε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Βξνληεξνχ



ΜειΫηε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ



ΜειΫηε δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Λαηκνχ
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2. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΡΓΟΤ
Σν Ϋξγν ρσξνζεηεέηαη ζην Γάκν Πξεζπψλ, ν νπνένο ππΪγεηαη δηνηθεηηθΪ ζηελ
Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα Φιψξηλαο θαη, γεληθφηεξα, ζηελ ΠεξηθΫξεηα Γπηηθάο Μαθεδνλέαο θαη
ζηελ ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε Ζπεέξνπ - Γπηηθάο Μαθεδνλέαο.
H Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα (Π.Δ.) Φιψξηλαο ζπλνξεχεη βφξεηα κε ηε Βφξεηα Μαθεδνλέα,
δπηηθΪ κε ηελ Αιβαλέα, λφηηα κε ηηο Π.Δ ΚαζηνξηΪο θαη ΚνδΪλεο θαη αλαηνιηθΪ κε ηελ Π.Δ.
ΠΫιιαο. Ζ Ϋθηαζε ηεο Π.Δ. Φιψξηλαο ηζνχηαη κε 1.924km2 θαη ν πιεζπζκφο ηεο αλΫξρεηαη
ζε 51.414 θαηνέθνπο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα απνγξαθάο ηνπ Ϋηνπο 2011. Πξσηεχνπζα
ηεο Π.Δ. Φιψξηλαο εέλαη ε πφιε ηεο Φιψξηλαο, κε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ην Ακχληαην.
χκθσλα κε ην λΫν ζεζκηθφ πιαέζην «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο
ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο – Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο» ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/0706-2010), κε Ϋδξα ηνλ Λαηκφ, ν Γ. Πξεζπψλ πξνάιζε απφ ηελ ζπλΫλσζε ηνπ

Καπνδηζηξηαθνχ Γ. Πξεζπψλ κε ηελ Κνηλφηεηα Κξπζηαιινπεγάο, νη νπνένη θαηαξγάζεθαλ
θαη απνηεινχλ ηηο νκψλπκεο ΓεκνηηθΫο Δλφηεηεο (Γ.Δ.) ηνπ Γάκνπ. Ζ Ϋθηαζε ηνπ λΫνπ
Γάκνπ εέλαη 504,19Km2 θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 1.560 θΪηνηθνη κε βΪζε ηελ απνγξαθά ηνπ
2011. χκθσλα κε ην αλσηΫξσ ζεζκηθφ πιαέζην, ν Γάκνο Πξεζπψλ απνηειεέηαη απφ δχν
(2) ΓεκνηηθΫο Δλφηεηεο θαη, εηδηθφηεξα, ηηο Γ.Δ. Κξπζηαιινπεγάο θαη Πξεζπψλ. Οη

ΣνπηθΫο Κνηλφηεηεο (Σ.Κ.) θαη ΓεκνηηθΫο Κνηλφηεηεο (Γ.Κ.) πνπ αλάθνπλ ζηηο επηκΫξνπο
Γ.Δ. ηνπ Γάκνπ Πξεζπψλ εέλαη νη εμάο:


Γ.Δ. Πξεζπψλ: Σ.Κ. Αγένπ Αρηιιεένπ, Σ.Κ. Αγένπ Γεξκαλνχ, Σ.Κ. Αγένπ Γεξκαλνχ, Σ.Κ.
Βξνληεξνχ, Σ.Κ. ΚαιιηζΫαο, Σ.Κ. Καξπψλ, Σ.Κ. Λαηκνχ, Σ.Κ. Λεπθψλνο, Σ.Κ.
Μηθξνιέκλεο, Σ.Κ. Πηζνδεξένπ, Σ.Κ. ΠιαηΫνο, Σ.Κ. Πξαζέλνπ θαη Σ.Κ. ΦαξΪδσλ



Γ.Δ. Κξπζηαιινπεγάο: Γ.Κ. Βαηνρσξένπ, Σ.Κ. Κξπζηαιινπεγάο θαη Σ.Κ. Κψηα

ηε ζπλΫρεηα (ράκα 2.1), παξαηέζεηαη απφζπαζκα ρΪξηε δνξπθνξηθνχ ππνβΪζξνπ, φπνπ
εκθαέλνληαη νη νηθηζκνέ ηνπ Γάκνπ Πξεζπψλ, ζηνπο νπνένπο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ε
αληηθαηΪζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο δηθηχσλ.
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ράκα 2.1:
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Απφζπαζκα ρΪξηε δνξπθνξηθνχ ππνβΪζξνπ, φπνπ δηαθξέλνληαη νη νηθηζκνέ
ηνπ Ϋξγνπ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ει.8/101

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

3. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ
Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ, απνηειεέ ε θαηαζθεπά εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ηα νπνέα ζα
πιεξνχλ ηηο απαξαέηεηεο πξνδηαγξαθΫο θαη ζα ζπκβΪινπλ ζηελ θΪιπςε ησλ πδξεπηηθψλ
αλαγθψλ, ηφζν ησλ ζεκεξηλψλ, φζν θαη ησλ κειινληηθψλ θαηνέθσλ ησλ νηθηζκψλ
Κξπζηαιινπεγάο, Καξπψλ, ΚαιιηζΫαο, Βξνληεξνχ, ΦαξΪδσλ θαη Λαηκνχ ηνπ Γάκνπ
Πξεζπψλ.
ηφρν θαηαζθεπάο ησλ Ϋξγσλ απνηειεέ ε εμαζθΪιηζε Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη επΪξθεηαο
πνζφηεηαο λεξνχ, θαζψο θαη ε πξνζηαζέα ησλ ππφγεησλ πδξνθνξΫσλ ηεο πεξηνράο απφ
ηηο αληιάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ αλσηΫξσ νηθηζκψλ
πδξνδνηεέηαη ζάκεξα σο επέ ην πιεέζηνλ απφ γεσηξάζεηο. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ
θαηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ ζα θαηαζηεέ δπλαηά ε εληαέα θαη νινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε ησλ ελ
ιφγσ δηθηχσλ χδξεπζεο, κεηψλνληαο ην θφζηνο ιεηηνπξγέαο θαη παξαθνινχζεζεο πνπ
απαηηεέηαη.
Σα πθηζηΪκελα δέθηπα χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γάκνπ Πξεζπψλ, εέλαη πεπαιαησκΫλα
θαη ζρεηέδνληαη κε κε νξζνινγηθά θαη βηψζηκε δηαρεέξηζε ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ,
αδπλαηψληαο λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο ζεκεξηλΫο θαη κειινληηθΫο αλΪγθεο
χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ. Σα πθηζηΪκελα δέθηπα χδξεπζεο απνηεινχληαη θπξέσο απφ
αγσγνχο, νη νπνένη εκθαλέδνπλ δηαξξνΫο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε Ϋλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ
ηεο πνζφηεηαο χδαηνο πνπ πξννξέδεηαη γηα ηνπο θαηαλαισηΫο.
Καζέζηαηαη, ινηπφλ, ζαθΫο φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηΫξσ πξνβιεκΪησλ εέλαη
επηηαθηηθά ε αλΪγθε αληηθαηΪζηαζεο ησλ ελ ιφγσ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη ε
θαηαζθεπά ησλ απαξαέηεησλ Ϋξγσλ πνπ πξνηεέλνληαη απφ ηηο κειΫηεο, κε ζθνπφ ηε
βΫιηηζηε θαη νηθνλνκηθΪ απνδνηηθφηεξε ηθαλνπνέεζε ηεο δάηεζεο ζην ζχλνιν ηνπ εχξνπο
ησλ νηθζηκψλ.
Δλ θαηαθιεέδη, ε θαηαζθεπά ησλ λΫσλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζα Ϋρεη σο
απνηΫιεζκα

ηελ

νξζνινγηθά

θαη

βηψζηκε

δηαρεέξηζε

ησλ

δηθηχσλ,

ψζηε

λα

αληαπνθξέλνληαη ζηηο ζεκεξηλΫο θαη κειινληηθΫο αλΪγθεο χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ.
ΔπηπιΫνλ, ε αληηθαηΪζηαζε ησλ παιαησκΫλσλ δηθηχσλ, ζα βειηηψζεη ηελ απφδνζά ηνπο,
ηθαλνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν, ηηο πδξεπηηθΫο αλΪγθεο ησλ
θαηνέθσλ ησλ νηθηζκψλ.
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4. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ
Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ απνηειεέ ε θαηαζθεπά εζσηεξηθψλ χδξεπζεο, ηα νπνέα ζα πιεξνχλ
ηηο απαξαέηεηεο πξνδηαγξαθΫο θαη ζα εμαζθαιέδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα λεξνχ
ζηνπο ζεκεξηλνχο θαη κειινληηθνχο θαηνέθνπο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γάκνπ Πξεζπψλ.
πλνπηηθΪ, ην Ϋξγν πεξηιακβΪλεη ηα θΪησζη επηκΫξνπο Ϋξγα:


Δζσηεξηθό δέθηπν ύδξεπζεο νηθηζκνύ ΦαξΪδσλ

Σν εζσηεξηθφ δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ, ζπλνιηθνχ κάθνπο πεξέ ηα 3,3km,
αθνξΪ ζηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ παιαησκΫλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σν λΫν
δέθηπν ζρεδηΪζηεθε γηα 165 θαηνέθνπο θαη ηξνθνδνηεέηαη απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά, ε
νπνέα ρσξνζεηεέηαη λνηηνδπηηθΪ ηνπ νηθηζκνχ θαη δελ απαηηεέ ρσξηζκφ ζε πςνκεηξηθΫο
δψλεο πδξνδφηεζεο, εμαηηέαο ησλ κηθξψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ πνπ εληνπέδνληαη ζηνλ
νηθηζκφ.


Δζσηεξηθό δέθηπν ύδξεπζεο νηθηζκνύ ΚαιιηζΫαο

Σν εζσηεξηθφ δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο, ζπλνιηθνχ κάθνπο πεξέ ηα 3,5km,
αθνξΪ ζηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ παιαησκΫλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σν ελ ιφγσ
δέθηπν ζρεδηΪζηεθε γηα 218 θαηνέθνπο. Σν λΫν δέθηπν ηξνθνδνηεέηαη απφ πθηζηΪκελε
δεμακελά πνπ ρσξνζεηεέηαη βνξεηνδπηηθΪ ηνπ νηθηζκνχ θαη Ϋρεη δηαρσξηζηεέ ζε δχν (2)
πςνκεηξηθΫο δψλεο πδξνδφηεζεο, εμαηηέαο ησλ κεγΪισλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ πνπ
εληνπέδνληαη ζηνλ νηθηζκφ. Ζ Εψλε Α ηξνθνδνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε
δεμακελά, ελψ ε Εψλε Β ηξνθνδνηεέηαη απφ πξνηεηλφκελν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην.


Δζσηεξηθό δέθηπν ύδξεπζεο νηθηζκνύ Βξνληεξνύ

Σν εζσηεξηθφ δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Βξνληεξνχ, ζπλνιηθνχ κάθνπο πεξέ ηα 3,4km,
αθνξΪ ζηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ παιαησκΫλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σν λΫν
δέθηπν ζρεδηΪζηεθε γηα 155 θαηνέθνπο, ηξνθνδνηεέηαη απφ δεμακελά ε νπνέα ρσξνζεηεέηαη
βνξεηνδπηηθΪ ηνπ νηθηζκνχ θαη δελ απαηηεέ ρσξηζκφ ζε πςνκεηξηθΫο δψλεο πδξνδφηεζεο,
εμαηηέαο ησλ κηθξψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ πνπ εληνπέδνληαη ζηνλ νηθηζκφ.


Δζσηεξηθό δέθηπν ύδξεπζεο νηθηζκνύ Κξπζηαιινπεγάο

Σν εζσηεξηθφ δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο, ζπλνιηθνχ κάθνπο πεξέ ηα
7,7km, αθνξΪ ζηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ παιαησκΫλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σν
ελ ιφγσ δέθηπν ζρεδηΪζηεθε γηα 618 θαηνέθνπο, ηξνθνδνηεέηαη απφ πθηζηΪκελε δεμακελά
πνπ ρσξνζεηεέηαη λνηηναλαηνιηθΪ ηνπ νηθηζκνχ θαη Ϋρεη δηαρσξηζηεέ ζε δχν (2) πςνκεηξηθΫο
δψλεο πδξνδφηεζεο εμαηηέαο ησλ κεγΪισλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ πνπ εληνπέδνληαη ζηνλ
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νηθηζκφ. Ζ Εψλε Α ηξνθνδνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά, ελψ ε Εψλε Β
ηξνθνδνηεέηαη απφ πξνηεηλφκελν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην.


Δζσηεξηθό δέθηπν ύδξεπζεο νηθηζκνύ Καξπώλ

Σν εζσηεξηθφ δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ, ζπλνιηθνχ κάθνπο πεξέ ηα 3,6km,
αθνξΪ ζηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ παιαησκΫλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σν ελ ιφγσ
δέθηπν ζρεδηΪζηεθε γηα 130 θαηνέθνπο, ηξνθνδνηεέηαη απφ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ
ρσξνζεηεέηαη βνξεηναλαηνιηθΪ ηνπ νηθηζκνχ θαη δελ απαηηεέ ρσξηζκφ ζε πςνκεηξηθΫο
δψλεο πδξνδφηεζεο, εμαηηέαο ησλ κηθξψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ πνπ εληνπέδνληαη ζηνλ
νηθηζκφ.


Δζσηεξηθό δέθηπν ύδξεπζεο νηθηζκνύ Λαηκνύ

Σν εζσηεξηθφ δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Λαηκνχ, ζπλνιηθνχ κάθνπο πεξέ ηα 6,4km,
αθνξΪ ζηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ παιαησκΫλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Σν ελ ιφγσ
δέθηπν ζρεδηΪζηεθε γηα 301 θαηνέθνπο. Σν λΫν δέθηπν ηξνθνδνηεέηαη απφ πθηζηΪκελε
δεμακελά πνπ ρσξνζεηεέηαη βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ θαη Ϋρεη δηαρσξηζηεέ ζε δχν (2) δψλεο
πδξνδφηεζεο, γηα ηνλ θαιχηεξν επνπηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ θαιχηεξε δηαρεέξηζε ηνπ δηθηχνπ.
εκεηψλεηαη φηη θαη νη δχν δψλεο ηξνθνδνηνχληαη απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε
δεμακελά.
ηα

επφκελα

θεθΪιαηα

πεξηγξΪθνληαη

αλαιπηηθΪ

ηα

πξνηεηλφκελα

Ϋξγα

πνπ

πξναλαθΫξζεθαλ. εκεηψλεηαη φηη, κε ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ δεκνπξΪηεζεο, παξαηέζεηαη
θαη ζρΫδην κε ηέηιν: «Γεληθά ΓηΪηαμε Έξγσλ», φπνπ παξνπζηΪδνληαη ηα ελ ιφγσ
πξνηεηλφκελα Ϋξγα ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γάκνπ Πξεζπψλ.
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5. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΚΡΤΣΑΛΛΟΠΖΓΖ
Σν πξνηεηλφκελν δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Κξπζηαιινπεγάο ηξνθνδνηεέηαη απφ
κέα δεμακελά πνπ ρσξνζεηεέηαη λνηηναλαηνιηθΪ ηνπ νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν εδΪθνπο πεξέ
ηα +1138,60m.
Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 68,00m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο νδνπνηέαο, απαηηεέ ην
ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε δχν πςνκεηξηθΫο δψλεο (Εψλε Α θαη Εψλε Β), Ϋηζη ψζηε νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πνπ ππνινγέδνληαη λα βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ
νξέσλ (15mΤ – 60mΤ). Με ηνλ πξνηεηλφκελν ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ πΫξαλ απφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ κΫγηζησλ πηΫζεσλ ζα επηηεπρζεέ θαη ε θαιχηεξε δηαρεέξηζε θαηΪ ηε θΪζε
ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Γ. Πξεζπψλ.
ην ζράκα πνπ αθνινπζεέ (ράκα 5.1), απεηθνλέδεηαη ν νηθηζκφο ηεο Κξπζηαιινπεγάο θαη ε
ζΫζε ηεο πθηζηΪκελεο δεμακελάο ηνπ νηθηζκνχ.

ράκα 5.1:

[CUI001A]

Γνξπθνξηθά απεηθφληζε ηνπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο, πεγά: Google Earth).
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Σα Ϋξγα πνπ πξνηεέλνληαη πξνο θαηαζθεπά πεξηιακβΪλνπλ ηα εμάο:


Αγσγνχο πνπ πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2, θιΪζεο πέεζεο PN12,5 θαη
ζπλνιηθνχ κάθνπο 7.682,90m. Οη αγσγνέ ζα εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
ζα Ϋρνπλ αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά.



Όιεο ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ, δειαδά, δηθιεέδεο
απνκφλσζεο, δηαηΪμεηο εθθΫλσζεο, δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ θαη πδξνζηφκηα ππξθατΪο ηα
νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ.

ην ράκα 5.2 πνπ αθνινπζεέ, εκθαέλνληαη ζε ππφβαζξν νξζνθσηνρΪξηε Κηεκαηνινγένπ,
ηα πξνηεηλφκελα πξνο θαηαζθεπά Ϋξγα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
Κξπζηαιινπεγάο. Δηδηθφηεξα, κε κπιε ρξψκα εκθαέλεηαη ε πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηεο
Εψλεο Α ηνπ δηθηχνπ, κε κσβ ρξψκα εκθαέλεηαη ε πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηεο Εψλεο Β ηνπ
δηθηχνπ, κε πνξηνθαιέ ρξψκα εκθαέλεηαη ε πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηνπ αγσγνχ πξνο ην
Σεισλεέν, κε καχξν ρξψκα ην φξην ηνπ νηθηζκνχ. ΔπηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη ζΫζεηο ησλ
πξνηεηλφκελσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο, δηαηΪμεσλ εθθΫλσζεο, δηαηΪμεσλ αεξεμαγσγψλ
θαη πδξνζηνκέσλ ππξθατΪο

ράκα 5.2:

Γεληθά δηΪηαμε πξνηεηλφκελσλ Ϋξγσλ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο ζε
απφζπαζκα νξζνθσηνρΪξηε απφ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. (ην ζράκα εέλαη
Ϊλεπ θιέκαθαο)
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Σν δέθηπν χδξεπζεο πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά ηξνθνδνζέαο, ε νπνέα ρσξνζεηεέηαη ζε πςφκεηξν
πεξέ ηα +1138,60m. (πςφκεηξν εδΪθνπο). εκεηψλεηαη φηη ην δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
εθηεέλεηαη ηφζν εληφο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ νξένπ, φπσο απηφ θαζνξέζηεθε απφ ην ΦΔΚ
308/Γ/1988-04-27, φζν θαη Ϋθηνο ηνπ νξένπ πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ ε εμππεξΫηεζε
θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ.
Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 68,00m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο νδνπνηέαο, απαηηεέ ην
ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε δχν πςνκεηξηθΫο δψλεο (Εψλε Α θαη Εψλε Β), Ϋηζη ψζηε νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πνπ ππνινγέδνληαη λα βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ
νξέσλ (15mΤ – 60mΤ). Με ηνλ πξνηεηλφκελν ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ πΫξαλ απφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ κΫγηζησλ πηΫζεσλ ζα επηηεπρζεέ θαη ε θαιχηεξε δηαρεέξηζε θαηΪ ηε θΪζε
ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Γ. Πξεζπψλ. Οη δχν δψλεο ηνπ
δηθηχνπ εκθαλέδνληαη ζην επφκελν ζράκα (ράκα 3.2).

ράκα 5.3:

ρεκαηηθά δηΪηαμε ησλ πςνκεηξηθψλ Εσλψλ Α, θαη Β ηνπ πδξεπηηθνχ
δηθηχνπ ηεο Κξπζηαιινπεγάο, νη νπνέεο απεηθνλέδνληαη κε γαιΪδην θαη κσβ
ρξψκα αληέζηνηρα. (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Ζ δψλε Α ζα ηξνθνδνηεέηαη απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη αλαηνιηθΪ ηνπ
νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν πεξέ ηα +1138,60m (πςφκεηξν εδΪθνπο). Γηα ηε δψλε Β πξνηεέλεηαη
λα θαηαζθεπαζηεέ πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην, γηα ηελ απνθπγά αλΪπηπμεο πςειψλ πηΫζεσλ,
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ην νπνέν ζα ηξνθνδνηεέηαη απ’ επζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά. Οη δχν δψλεο εέλαη
ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηεο κεηαμχ ηνπο. ηε ζπλΫρεηα δέδνληαη ζηνηρεέα γηα ηηο δψλεο
πδξνδφηεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Κξπζηαιινπεγάο.
Πέλαθαο 5.2: ΒαζηθΪ ζηνηρεέα δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο
ΜΫγηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ΔιΪρηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
Δκβαδόλ δώλεο

Εώλε Α
+1.138,60 m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+1.104,01 m
(θφκβνο Α15)
2
103.482,15m
(10,35 Ha)

Εώλε B
+1.138,60 m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+1.070,59 m
(θφκβνο Β9)
2
181.684,12 m
(18,17 Ha)

Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ επηξξνάο φινπ ηνπ δηθηχνπ
δηαλνκάο ηεο Κξπζηαιινπεγάο εέλαη έζν κε 285.166,27 m2 (28,52 Ha).

Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ δηθηχνπ, δηαπηζηψλεηαη πσο ζε φινπο ηνπο
θφκβνπο παξαηεξνχληαη πηΫζεηο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ (15mΤ – 60mΤ).
εκεηψλεηαη φηη ζηνπο θφκβνπο Α6, Α9 θαη Α10 ηεο Εψλεο Α, νη νπνένη βξέζθνληαη πιεζένλ
ηεο δεμακελάο, παξνπζηΪδνληαη πηΫζεηο ιεηηνπξγέαο κηθξφηεξεο απφ ηελ ειΪρηζηε
επηζπκεηά, νη νπνέεο θπκαέλνληαη απφ 4,11mΤ Ϋσο 7,20mΤ. ΛακβΪλνληαο ππφςε ηε
κνξθνινγέα ηεο πεξηνράο θαη ην εέδνο ησλ αθηλάησλ πνπ πξνηεέλεηαη λα πδξνδνηεζνχλ
απφ ηνπο θφκβνπο απηνχο (εθθιεζέα, θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο), θξέλεηαη φηη δελ απαηηεέηαη ε
ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο πέεζεο, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ
Ϋρνπλ παξαηεξεζεέ πξνβιάκαηα πηΫζεσλ ζηελ πδξνδφηεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ.
Πξνηεέλεηαη παξφια απηΪ, ζηελ πεξέπησζε πνπ θξηζεέ απαξαέηεην θαη πξνο φθεινο ηεο
αζθΪιεηαο, ε ηνπνζΫηεζε ηξηψλ (3) αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκΪησλ ζε πδξνρηηψλα (booster),
επέ ησλ αγσγψλ ησλ ηδησηηθψλ ζπλδΫζεσλ ησλ αλσηΫξσ ζεκεέσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε
ηεο πέεζεο απηψλ
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ΑΓΧΓΟ ΤΓΡΔΤΖ ΣΔΛΧΝΔΗΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΠΖΓΖ
Απφ ηε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη ζηα αλαηνιηθΪ ηνπ νηθηζκνχ, πδξνδνηεέηαη επέζεο θαη ην
Σεισλεέν ηεο Κξπζηαιινπεγάο. ΠξνβιΫπεηαη αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ αγσγνχ
χδξεπζεο, ν νπνένο Ϊξρεηαη απφ ηε δεμακελά χδξεπζεο θαη θαηαιάγεη δπηηθΪ ηνπ νηθηζκνχ
ζε πθηζηΪκελν θξεΪηην πξηλ ηελ Ϋμνδν πξνο ηελ Δζληθά νδφ.
Ζ δηΪηαμε ηνπ αγσγνχ εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο
κειΫηεο. Έρεη ζπλνιηθφ κάθνο 591,42m, θαη πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζεέ απφ ζσιάλεο
πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο
PN12,5.

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ
ΚΡΤΣΑΛΛΟΠΖΓΖ

ράκα 5.4:

ρεκαηηθά απεηθφληζε ηνπ αγσγνχ γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ ηεισλεένπ ηεο
Κξπζηαιινπεγάο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ΓΗΚΣΤΟ ΕΧΝΖ Α
Σν δέθηπν ηεο δψλεο Α Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη ζε
πςφκεηξν +1.138,60m (πςφκεηξν εδΪθνπο) θαη πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην
λνηηναλαηνιηθφ θαη βνξεηνδπηηθφ κΫξνο ηνπ νηθηζκνχ.
Ο ηξνθνδνηηθφο αγσγφο ηνπ δηθηχνπ δψλεο Α πνπ Ϊξρεηαη απφ ηε δεμακελά Ϋρεη δηΪκεηξν
Ø110 γηα κάθνο 103,55m κΫρξη ηνλ θφκβν Α5 ελψ ζπλερέδεη κΫρξη ηνλ θφκβν Α7 κε
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δηΪκεηξν Ø90mm γηα κάθνο 138,60m. ηα ππφινηπα ηκάκαηα ηνπ δηθηχνπ, πξνηεέλνληαη
αγσγνέ δηακΫηξνπ Ø63, ε νπνέα απνηειεέ ηελ ειΪρηζηε δηΪκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε.
Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο A εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο
νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. Έρεη ζπλνιηθφ κάθνο 2.318,25m, απνηειεέηαη απφ 19
αγσγνχο θαη 18 θφκβνπο (καδέ κε ηνλ θφκβν ηεο δεμακελάο) θαη πξνηεέλεηαη λα
θαηαζθεπαζζεέ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10)
θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο PN12,5.

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ
ΚΡΤΣΑΛΛΟΠΖΓΖ

ράκα 5.5:

ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηεο Εψλεο A ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ
νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο Εψλεο Α παξνπζηΪδνληαη ζηνλ
παξαθΪησ πέλαθα.
Πέλαθαο 5.3: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ Εψλεο Α ηνπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο αλΪ
δηΪκεηξν θαη θιΪζε αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
Ø90
Ø110
ΤΝΟΛΟ
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Μάθνο αγσγνύ
(m)
2.076,10
138,60
103,55
2.318,25
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Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
δηθιεέδα απνκφλσζεο, εθθελψζεηο θαη αεξεμαγσγνχο, νη ζΫζεηο ησλ νπνέσλ πνπ
εκθαλέδνληαη ζηα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο.ηε Εψλε Α δελ ηνπνζεηνχληαη
πδξνζηφκηα ππξθαγηΪο ιφγσ κηθξάο Ϋθηαζεο θαη ε εγθαηΪζηαζε ηνπο επηιΫρζεθε λα γέλεη
ζηε Εψλε Β.
Ζ δηθιεέδα απνκφλσζεο ηεο δψλεο ζα ηνπνζεηεζεέ ζηε δεμακελά. Δπέζεο, πξνηεέλνληαη
ηΫζζεξηο (4) εθθελσηηθΫο δηαηΪμεηο, νη νπνέεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηέσλ απφ
νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο θαη πΫληε (5) δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ ζε δηΪθνξα ζεκεέα ηνπ
δηθηχνπ ηεο δψλεο.

ΓΗΚΣΤΟ ΕΧΝΖ Β
Σν δέθηπν ηεο Εψλεο Β Ϋρεη αθεηεξέα ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ΠΕ πνπ βξέζθεηαη ζε
πςφκεηξν +1.125,34m (πςφκεηξν εδΪθνπο). Σν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ηξνθνδνηεέηαη απφ
ηε δεμακελά κε αγσγφ πνπ Ϋρεη δηΪκεηξν Ø125mm θαη κάθνο 116,08m. Δπέ ηνπ αγσγνχ
απηνχ ηνπνζεηεέηαη πξηλ ηελ εέζνδν ζηνλ πγξφ ζΪιακν ηνπ θξεαηένπ, δηΪηαμε νπάο κε
δηΪκεηξν Ø34mm.
Ο ηξνθνδνηηθφο αγσγφο ηνπ δηθηχνπ πνπ εμΫξρεηαη ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ, Ϋρεη
δηΪκεηξν Ø125mm γηα κάθνο 182,36m κΫρξη ηνλ θφκβν Β1, ελψ δηαθιαδέδεηαη κΫρξη ηνλ
θφκβν Β3 (δηακΫζνπ ησλ θφκβσλ Β2 θαη Β26) κε δηΪκεηξν Ø110mm γηα κάθνο 269,65m θαη
κΫρξη ηνλ θφκβν Β43 (δηακΫζνπ ησλ θφκβσλ Β20, Β19, Β11 θαη Β10) κε δηΪκεηξν Ø110mm γηα
κάθνο 434,81m. ΔπηπιΫνλ, απφ ηνλ θφκβν Β20 ζπλερέδεη κΫρξη ηνλ θφκβν Β27 κε
δηΪκεηξν Ø75mm γηα κάθνο 48,90m. Οη ππφινηπνη αγσγνέ ηεο δψλεο Ϋρνπλ δηΪκεηξν
Ø63mm.
Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο
ηεο κειΫηεο. Έρεη ζπλνιηθφ κάθνο 4.773,23m, απνηειεέηαη απφ 55 αγσγνχο θαη 46
θφκβνπο (καδέ κε ηνλ θφκβν ηεο δεμακελάο θαη ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ) θαη πξνηεέλεηαη λα
θαηαζθεπαζζεέ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10)
θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο PN12,5.
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ΠΗΔΕΟΘΡΑΤΣΗΚΟ
ΦΡΔΑΣΗΟ ΕΧΝΖ Β

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ
ΚΡΤΣΑΛΛΟΠΖΓΖ

ράκα 5.6:

ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηεο Εψλεο Β ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ
νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο Εψλεο Β παξνπζηΪδνληαη ζηνλ
παξαθΪησ πέλαθα.
Πέλαθαο 5.4: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ Εψλεο Β ηνπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο αλΪ
δηΪκεηξν θαη θιΪζε αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
Ø75
Ø110
Ø125
ΤΝΟΛΟ

Μάθνο αγσγνύ
(m)
3.721,43
48,90
704,46
298,44
4.822,31

Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
δηθιεέδα απνκφλσζεο, εθθελψζεηο θαη αεξεμαγσγνχο, νη ζΫζεηο ησλ νπνέσλ πνπ
εκθαλέδνληαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο.
ηε Εψλε Β ζα ηνπνζεηεζεέ Ϋλα πδξνζηφκην ππξθαγηΪο ζηνλ θφκβν Β3. ην ζεκεέν απηφ
ππΪξρεη ζάκεξα ν κνλαδηθφο πθηζηΪκελνο θξνπλφο ηνπ νηθηζκνχ. Πξνηεέλεηαη

ε

ηνπνζΫηεζε δχν (2) επηπιΫνλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζηνπο θφκβνπο Β19 θαη Β43.
Ζ δηθιεέδα απνκφλσζεο ηεο δψλεο ζα ηνπνζεηεζεέ ζηελ Ϋμνδν ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ
θξεαηένπ. Δπέζεο, πξνηεέλνληαη Ϋληεθα (11) εθθελσηηθΫο δηαηΪμεηο, νη νπνέεο ζα
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ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηέσλ απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο θαη πΫληε (5) δηαηΪμεηο
εμαεξηζκνχ ζε δηΪθνξα ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο. ΣΫινο, ζα ηνπνζεηεζνχλ Ϋληεθα
(11) δηθιεέδεο απνκφλσζεο, ψζηε λα θαζέζηαηαη δπλαηφο ν Ϋιεγρνο ησλ αγσγψλ

πδξνδφηεζεο ζε ζπγθεθξηκΫλα ηκάκαηα ηεο Εψλεο Β ηνπ δηθηχνπ.
ΑλαθνξηθΪ κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Εψλεο Β ηνπ δηθηχνπ ζεκεηψλεηαη φηη, ζεσξεέηαη ν
λνεηφο Ϊμνλαο, κε δηεχζπλζε απφ αλαηνιηθΪ πξνο δπηηθΪ, ησλ θφκβσλ: ΓΔΞ – ΠΕ – Β1 –
Β20 – Β19 – Β18 – Β8 – Β17 – Β16 – Β15 – Β14. Ο λνεηφο απηφο Ϊμνλαο, επέ ηνηο νπζέαο
δηαρσξέδεη ηε Εψλε Β ηνπ δηθηχνπ ζε δχν ηκάκαηα (βφξεην θαη λφηην). Όινη νη αγσγνέ
εθαηΫξσζελ απηνχ, θΫξνπλ δηθιεέδεο κε ζθνπφ, αλ παξνπζηαζηεέ βιΪβε ζην δέθηπν, λα
κπνξεέ λα απνκνλσζεέ θαη λα κε δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε ζε νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ,
παξΪ κφλν ζην ηκάκα πνπ θΫξεη ηε βιΪβε.
ην ράκα 5.7 πνπ αθνινπζεέ παξνπζηΪδεηαη ε ρεκαηηθά απεηθφληζε ηεο Εψλεο Β ηνπ
δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο, φπνπ κε κσβ ρξψκα απεηθνλέδεηαη ε
πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηεο Εψλεο Β θαη κε θφθθηλν ρξψκα ν λνεηφο Ϊμνλαο δηαρσξηζκνχ
απηάο. ΔπηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη ζΫζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο
ηεο Εψλεο Β.

ράκα 5.7:
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ρεκαηηθά απεηθφληζε ηεο Εψλεο Β ηνπ
Κξπζηαιινπεγάο, (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

δηθηχνπ

ηνπ

νηθηζκνχ
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ΠΗΔΕΟΘΡΑΤΣΗΚΟ ΦΡΔΑΣΗΟ
Ζ αλΪγθε θαηαζθεπάο πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ πξνΫθπςε ιφγσ ηεο κεγΪιεο
πςνκεηξηθάο δηαθνξΪο πνπ εληνπέδεηαη ζην δέθηπν ηεο Εψλεο Β. Δηδηθφηεξα φπσο
αλαθΫξζεθε αλσηΫξσ, ζην δέθηπν ε κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο
θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ νηθηζκνχ αλΫξρεηαη ζε 68m πεξέπνπ. Απηφ Ϋρεη σο
απνηΫιεζκα ην δηαρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε δχν δψλεο. Ζ πςνκεηξηθΪ πςειφηεξε δψλε
(Εψλε Α) ηξνθνδνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηελ δεμακελά, ελψ ζηε Εψλε Β παξεκβΪιιεηαη ζε

θαηΪιιειε πςνκεηξηθΪ θαη νξηδνληηνγξαθηθΪ ζΫζε, πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην, γηα ηελ
κεέσζε ησλ πηΫζεσλ ζην θαηΪληε δέθηπν. Ζ ζΫζε ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ
θαζνξέζηεθε κε γλψκνλα ηελ νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επΪξθεηα ησλ
ρψξσλ θαηαζθεπάο.
Σν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην πξνηεέλεηαη λα εέλαη δηζΪιακν, κε Ϋλαλ πγξφ θαη Ϋλαλ μεξφ
ζΪιακν νξζνγσληθάο δηαηνκάο γηα ηελ ηνπνζΫηεζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηθιεέδσλ θαη ησλ
ζπζθεπψλ ειΫγρνπ, κε εμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο 3,70m x 3,00m. Δπέζεο, πξνηεέλεηαη λα εέλαη
θαηαζθεπαζκΫλν απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C30/37 κε νπιηζκφ B500c. ΚΪησ
απφ ην θχξην ζψκα ηνπ θξεαηένπ πξνηεέλεηαη ζηξψζε θαζαξηφηεηαο απφ Ϊνπιν
ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C12/15 πΪρνπο 10cm. Ζ εμσηεξηθά επηθΪλεηα ηνπ θξεαηένπ
κνλψλεηαη κε ζηξψζε δηπιάο αζθαιηηθάο επΪιεηςεο, ελψ ε εζσηεξηθά επηθΪλεηα ηνπ
θξεαηένπ κνλψλεηαη κε ηζηκεληνθνλέα. ηνλ ππζκΫλα ηνπ πγξνχ ζαιΪκνπ πξνηεέλεηαη
ζηξψζε απφ θηζζεξφδεκα κε θιέζε 5%, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθθΫλσζεο ηνπ θξεαηένπ.
Σν θΪιπκκα ηνπ μεξνχ ζαιΪκνπ ηνπ θξεαηένπ ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ ειαηφ
ρπηνζέδεξν, αλνέγκαηνο 600mm x600mm θιΪζεο D400 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ124,
εδξαδφκελν ζε πιαέζην θαη εθνδηαζκΫλν κε αληηθιεπηηθά δηΪηαμε. Όζνλ αθνξΪ ζηνλ πγξφ
ζΪιακν, ην θΪιπκκα ηνπ ζα εέλαη πδαηνζηεγαλφ θαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ ειαηφ
ρπηνζέδεξν, αλνέγκαηνο D600mm θιΪζεο D400 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ124,
εδξαδφκελν ζε πιαέζην θαη εθνδηαζκΫλν κε αληηθιεπηηθά δηΪηαμε. Γηα ηελ εέζνδν – Ϋμνδν
ηνπ πξνζσπηθνχ εληφο ησλ ζαιΪκσλ ηνπ θξεαηένπ πξνβιΫπνληαη ρπηνζηδεξΫο βαζκέδεο
παθησκΫλεο ζηα ηνηρψκαηα.
Σα θαιχκκαηα ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ ζα βξέζθνληαη ζηελ επηθΪλεηα ηεο νδνχ, ζε
πεξηνρΫο ζηηο νπνέεο ππΪξρεη ζπρλά δηΫιεπζε νρεκΪησλ. Σν θΪιπκκα ηνπ πγξνχ ζαιΪκνπ
επηιΫρζεθε λα εέλαη πδαηνζηεγαλφ, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεέ ν νπνηνζδάπνηε θέλδπλνο
κφιπλζεο ηνπ λεξνχ θαη λα δηαζθαιηζηεέ ε πνηφηεηα ηνπ, εθφζνλ πξννξέδεηαη γηα ην δέθηπν
χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ.
Σν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ηξνθνδνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά, κΫζσ
αγσγνχ PE100 θαηΪιιειεο δηακΫηξνπ θαη θιΪζεο πέεζεο 12,5atm, ν νπνένο εηζΫξρεηαη
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ζηνλ ζΪιακν ησλ δηθιεέδσλ (μεξφο ζΪιακνο). ΜεηΪ ηελ εέζνδν ζην πηεδνζξαπζηηθφ ν
αγσγφο αιιΪδεη πιηθφ θαη γέλεηαη ρπηνζηδεξφο. Δπέζεο ηνπνζεηεέηαη κηα δηθιεέδα ζχξηνπ
γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ αγσγνχ ζε πεξέπησζε βιΪβεο – ζπληάξεζεο ηνπ, θαηΪληε ηεο
νπνέαο ηνπνζεηεέηαη κηα εμΪξκσζε γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζε – απνζχλδεζε απηάο.
ΚαηΪληε ηεο εμΪξκσζεο ηνπνζεηεέηαη κηα νπά (orifice) θαηΪιιειεο δηακΫηξνπ γηα ηε
ξχζκηζε ηεο παξνράο εμφδνπ πξνο ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην.
Δπέζεο, πξνβιΫπεηαη αγσγφο εθθΫλσζεο / ππεξρεέιηζεο δηακΫηξνπ Ø110 θαη θιΪζεο
πέεζεο 12,5atm, κε ρπηνζηδεξφ ρναλνεηδΫο ζηφκην εηζξνάο. ΣΫινο, εμΫξρεηαη απφ ην
πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ν αγσγφο ηξνθνδνζέαο ηεο Εψλεο Β ν νπνένο ηξνθνδνηεέηαη απφ
πνιχηξεην πδξνιεςέαο θαηΪιιειεο δηακΫηξνπ.
εκεηψλεηαη φηη νη αγσγνέ θαη ηα εηδηθΪ ηεκΪρηα απηψλ πνπ βξέζθνληαη εληφο ηνπ θξεαηένπ
ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ ειαηφ ρπηνζέδεξν. ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ
παξνπζηΪδεηαη γηα ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ε δηΪκεηξνο ηνπ αγσγνχ εηζφδνπ θαη εμφδνπ
θαη ην πςφκεηξν ζηΪζκεο.
Πέλαθαο 5.5: Πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο.
Εώλε/Πηεδνζξαπζηηθό
θξεΪηην
Β / ΠΕ

ΓηΪκεηξνο αγσγώλ
εηζόδνπ εμόδνπ
(mm)
Ø125

Τςόκεηξν ζηΪζκεο
(m)
+1.126,00

ΛεπηνκΫξεηεο γηα ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ηνπο αγσγνχο θαη ηα εηδηθΪ ηεκΪρηα πνπ
ππΪξρνπλ ζε απηφ παξνπζηΪδνληαη θαη ζην ζρΫδην ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ ηεο
κειΫηεο.
ηα επφκελα ζράκαηα παξνπζηΪδνληαη ε θΪηνςε θαη κηα ελδεηθηηθά ηνκά ηνπ αλσηΫξσ
θξεαηένπ.
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ράκα 5.8:

ΚΪηνςε πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο (ην ζράκα
εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ράκα 5.9:

Δλδεηθηηθά ηνκά πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο (ην
ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

[CUI001A]
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ΓΗΑΣΑΞΖ ΟΠΖ (ORIFICE)
Ζ ξχζκηζε ηεο παξνράο ζηελ Ϋμνδν ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ γέλεηαη φπσο
πξναλαθΫξζεθε κΫζσ νπάο (orifice). Ζ παξνρά ε νπνέα δηΫξρεηαη απφ ηελ νπά
κεηαβΪιιεηαη θαη εμαξηΪηαη απφ ηε δηαζΫζηκε πέεζε αλΪληε ηεο νπάο θαη ηεο δηαηνκάο ηνπ
αγσγνχ. Ο ιφγνο πνπ ηνπνζεηεέηαη ε νπά εέλαη φηη ζηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ε ξνά
αθεζεέ ειεχζεξε, ιφγσ ηεο πςνκεηξηθάο δηαθνξΪο, ε παξνρά κε ηελ νπνέα ζα
ηξνθνδνηεέηαη ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ζα εέλαη αξθεηΪ κεγαιχηεξε απφ ηε παξνρά
ζρεδηαζκνχ. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξνράο πξνζδηνξέδεηαη ζε θΪζε πεξέπησζε ην
αθξηβΫο κΫγεζνο ηεο νπάο.
Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο νπάο γέλεηαη κε ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεέ λα θαιπθζεέ ε
κΫγηζηε δάηεζε ηεο Εψλεο Β. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηνπνζΫηεζεο ππξνζβεζηηθψλ
θξνπλψλ, ε ζπλνιηθά παξνρά ηεο κΫζεο εκεξάζηαο παξνράο ηεο δψλεο πξνζαπμεκΫλε κε
ηα 5l/s πνπ νξέδνπκε ζηνλ θΪζε θφκβν ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ, εέλαη αξθεηΪ
κεγαιχηεξε απφ ηελ αληέζηνηρε ζπλνιηθά κΫγηζηε σξηαέα. Οπφηε απηά θαζνξέδεη ηηο
δηαζηΪζεηο ηεο νπάο. Οη ππνινγηζκνέ θΪιπςεο ζπγθεθξηκΫλεο παξνράο νδεγνχλ ζε
δηαηνκά νπάο πνπ δελ εέλαη αθΫξαηα θαη επηθΫξεη δπζθνιέεο ζηελ θαηαζθεπά. Γηα ην ιφγν
απηφ ε επηιεγκΫλε δηΪκεηξνο ηεο νπάο ζηξνγγπινπνηεέηαη ζηελ ακΫζσο κεγαιχηεξε (ζε
mm). Απηφ Ϋρεη σο απνηΫιεζκα κηα κηθξά αχμεζε ηεο παξνράο ζρεδηαζκνχ θαη δξα πξνο

φθεινο ηεο αζθΪιεηαο, ψζηε ζε θΪζε πεξέπησζε ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην λα κπνξεέ λα
ηξνθνδνηεζεέ κε ιέγν κεγαιχηεξε παξνρά απφ ηε κΫγηζηε αλαγθαέα.
Πέλαθαο 5.6: Γηαηνκά νπάο πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο.
Εώλε/Πηεδνζξαπζηηθό
θξεΪηην
Β / ΠΕ
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ΓηΪκεηξνο νπάο
(mm)
Ø34
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6. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΡΤΧΝ
Σν πξνηεηλφκελν δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ησλ Καξπψλ ηξνθνδνηεέηαη απφ κέα
δεμακελά πνπ ρσξνζεηεέηαη βνξεηναλαηνιηθΪ ηνπ νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν εδΪθνπο πεξέ ηα
+968m.
Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 44m θαη ε ειΪρηζηε πεξέ ηα 19m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο
νδνπνηέαο, δελ απαηηεέ ην ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε πςνκεηξηθΫο δψλεο, θαζψο νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πνπ ππνινγέδνληαη βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ
(15mΤ – 60mΤ).

ην ζράκα πνπ αθνινπζεέ (ράκα 6.1), απεηθνλέδεηαη ν νηθηζκφο ησλ Καξπψλ θαη ε ζΫζε
ηεο πθηζηΪκελεο δεμακελάο ηνπ νηθηζκνχ.

ράκα 6.1:

[CUI001A]

Γνξπθνξηθά απεηθφληζε ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο,
πεγά: Google Earth).
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Σα Ϋξγα πνπ πξνηεέλνληαη πξνο θαηαζθεπά πεξηιακβΪλνπλ ηα εμάο:


Αγσγνχο πνπ πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2, θιΪζεο πέεζεο PN12,5 θαη
ζπλνιηθνχ κάθνπο 3.585,15m. Οη αγσγνέ ζα εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
ζα Ϋρνπλ αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά.



Όιεο ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ, δειαδά, δηθιεέδεο
απνκφλσζεο, δηαηΪμεηο εθθΫλσζεο, δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ θαη πδξνζηφκηα ππξθατΪο,
ηα νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθηχνπ.

ην ράκα 6.2 πνπ αθνινπζεέ, εκθαέλνληαη ζε ππφβαζξν νξζνθσηνρΪξηε Κηεκαηνινγένπ,
ηα πξνηεηλφκελα πξνο θαηαζθεπά Ϋξγα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
Καξπψλ. Δηδηθφηεξα, κε θέηξηλν ρξψκα εκθαέλεηαη ε πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηνπ δηθηχνπ, κε
Ϊζπξν ρξψκα ην φξην ηνπ νηθηζκνχ θαη, επηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη ζΫζεηο ηεο
πθηζηΪκελεο δεμακελάο θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο, δηαηΪμεσλ
εθθΫλσζεο, δηαηΪμεσλ αεξεμαγσγψλ θαη πδξνζηνκέσλ ππξθατΪο

ράκα 6.2:

[CUI001A]

Γεληθά δηΪηαμε πξνηεηλφκελσλ Ϋξγσλ νηθηζκνχ Καξπψλ ζε απφζπαζκα
νξζνθσηνρΪξηε απφ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ, (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο)
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Σν δέθηπν χδξεπζεο πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά ηξνθνδνζέαο, ε νπνέα ρσξνζεηεέηαη ζε πςφκεηξν
πεξέ ηα +968m (πςφκεηξν εδΪθνπο). εκεηψλεηαη φηη ην δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
εθηεέλεηαη σο επέ ην πιεέζηνλ εληφο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ νξένπ, φπσο απηφ θαζνξέζηεθε απφ
ην ΦΔΚ 308/Γ/1988-04-27.
Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 44m θαη ε ειΪρηζηε πεξέ ηα 19m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο
νδνπνηέαο, δελ απαηηεέ ην ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε πςνκεηξηθΫο δψλεο, θαζψο νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πνπ ππνινγέδνληαη βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ
(15mΤ – 60mΤ). Σα πςφκεηξα, πνπ εληνπέδνληαη ζην δέθηπν, θπκαέλνληαη σο επέ ην

πιεέζηνλ απφ 924m Ϋσο 968m πεξέπνπ, γεγνλφο πνπ επηηξΫπεη ηελ απεπζεέαο
πδξνδφηεζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά.

ράκα 6.3:

ρεκαηηθά δηΪηαμε ηνπ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ ησλ Καξπψλ, ε νπνέα
απεηθνλέδεηαη κε κσβ ρξψκα θαη ηα ζρεδηαζκΫλα πνιχγσλα Thiessen. (ην
ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ηε ζπλΫρεηα δέδνληαη ζηνηρεέα γηα ην εζσηεξηθφ δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ
Πέλαθαο 6.2: ΒαζηθΪ ζηνηρεέα δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Καξπψλ
ΜΫγηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ΔιΪρηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
Δκβαδόλ επηξξνάο
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+967,62m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+923,81m
(θφκβνο N30)
100.555,29 m2
(10,06 Ha).
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ΜεηΪ ηε ρΪξαμε ησλ επηθαλεηψλ εμππεξΫηεζεο, ησλ πνιπγψλσλ Thiessen, πξνθχπηεη φηη
ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ επηξξνάο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκάο ησλ Καξπψλ εέλαη έζν κε 100.555,29
m2 (10,06 Ha).

Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ δηθηχνπ, δηαπηζηψλεηαη πσο ζε φινπο ηνπο
θφκβνπο παξαηεξνχληαη πηΫζεηο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ (15mΤ – 60mΤ). Σα
απνηειΫζκαηα απηΪ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ Ϋρνπλ παξαηεξεζεέ
πξνβιάκαηα πηΫζεσλ ζηελ πδξνδφηεζε ηνπ νηθηζκνχ.

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ
Σν δέθηπν Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη ζε πςφκεηξν πεξέ ηα
+968,62m (πςφκεηξν εδΪθνπο) θαη πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ
νηθηζκνχ. Ο ηξνθνδνηηθφο αγσγφο ηνπ δηθηχνπ πνπ μεθηλΪεη απφ ηε δεμακελά Ϋσο ηνλ
θφκβν Ν11 (κάθνο 863,31m) θαη ν θιΪδνο Ν11 - Ν35 (κάθνο 230,10m) Ϋρνπλ δηΪκεηξν Ø90.
ηα ππφινηπα ηκάκαηα ηνπ δηθηχνπ, πξνηεέλνληαη αγσγνέ δηακΫηξνπ Ø63, ε νπνέα
απνηειεέ ηελ ειΪρηζηε δηΪκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε.

Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ εκθαλέδεηαη ζηα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. Σν δέθηπν
χδξεπζεο Ϋρεη ζπλνιηθφ κάθνο 3.585,15m, απνηειεέηαη απφ 52 θιΪδνπο θαη 36 θφκβνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ θφκβνπ ηεο δεμακελάο) θαη πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζεέ απφ
ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2
θιΪζεο πέεζεο PN12,5.
Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ παξνπζηΪδνληαη, ζπγθεληξσηηθΪ, ζηνλ
παξαθΪησ πέλαθα.
Πέλαθαο 6.3: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ αλΪ δηΪκεηξν αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
Ø90
ΤΝΟΛΟ

Μάθνο αγσγνύ
(m)
2.491,73
1.093,41
3.585,14

Οη αγσγνέ ηνπ δηθηχνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ σο επέ ην πιεέζηνλ ζε πθηζηΪκελνπο
αζθαιηφδξνκνπο, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ρσκαηφδξνκνπο θαη ηζηκεληφδξνκνπο.

[CUI001A]
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ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ
ΚΑΡΤΧΝ

ράκα 6.4:

ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
Καξπψλ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
δηθιεέδεο απνκφλσζεο, εθθελσηΫο, αεξεμαγσγνχο θαη πδξνζηφκηα ππξθατΪο. Οη ζΫζεηο
ησλ ζπζθεπψλ απεηθνλέδνληαη ζηα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. Ζ
δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πξνηεηλφκελα εηδηθΪ ηεκΪρηα εκθαλέδνληαη
ζην ζρΫδην θνκβνινγένπ ηεο κειΫηεο.
Δηδηθφηεξα, πξνηεέλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ δεθαηξεέο (13) δηθιεέδεο απνκφλσζεο, κέα εθ
ησλ νπνέσλ ζα ηνπνζεηεζεέ εληφο ηεο πθηζηΪκελεο δεμακελάο θαη δχν (2) εθθελσηηθΫο
δηαηΪμεηο εληφο θξεαηέσλ απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο, επέζεο, θαη ηΫζζεξηο (4)
δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ ζε δηΪθνξα ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ. ΔπηπιΫνλ, ζην δέθηπν πξνηεέλεηαη ε
ηνπνζΫηεζε δχν (2) πδξνζηφκησλ ππξθαγηΪο (ππξνζβεζηηθνέ θξνπλνέ ΠΚ1 θαη ΠΚ2), ζηνπο
θφκβνπο Ν35 θαη Ν9 αληέζηνηρα.

ΑλαθνξηθΪ κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ ζεκεηψλεηαη Ϋρνπλ ηνπνζεηεζεέ δηθιεέδεο
απνκφλσζεο ζε δηΪθνξα ζεκεέα, νη νπνέεο επέ ηνηο νπζέαο δηαρσξέδνπλ ην εζσηεξηθφ
δέθηπν ζε ηξέα ηκάκαηα, κε ζθνπφ, αλ παξνπζηαζηεέ βιΪβε ζην δέθηπν, λα κπνξεέ λα
απνκνλσζεέ θαη λα κε δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε ζε νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ, παξΪ κφλν
ζην ηκάκα πνπ θΫξεη ηε βιΪβε.

[CUI001A]
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7. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΛΛΗΘΔΑ
Σν πξνηεηλφκελν δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο ΚαιιηζΫαο ηξνθνδνηεέηαη απφ κέα
δεμακελά πνπ ρσξνζεηεέηαη βνξεηναλαηνιηθΪ ηνπ νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν εδΪθνπο πεξέ ηα
+1.123m.
Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 90,00m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο νδνπνηέαο, απαηηεέ ην
ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε δχν πςνκεηξηθΫο δψλεο (Εψλε Α θαη Εψλε Β), Ϋηζη ψζηε νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πνπ ππνινγέδνληαη λα βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ
νξέσλ (15mΤ – 60mΤ). Με ηνλ πξνηεηλφκελν ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ πΫξαλ απφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ κΫγηζησλ πηΫζεσλ ζα επηηεπρζεέ θαη ε θαιχηεξε δηαρεέξηζε θαηΪ ηε θΪζε
ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Γ. Πξεζπψλ.
ην ζράκα πνπ αθνινπζεέ (ράκα 7.1), απεηθνλέδεηαη ν νηθηζκφο ηεο ΚαιιηζΫαο θαη ε ζΫζε
ηεο δεμακελάο ηνπ νηθηζκνχ.

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΔΤΖ

ράκα 7.1:

[CUI001A]

Γνξπθνξηθά απεηθφληζε ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο, πεγά: Google Earth).
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Σα Ϋξγα πνπ πξνηεέλνληαη πξνο θαηαζθεπά πεξηιακβΪλνπλ ηα εμάο:


Αγσγνχο πνπ πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2, θιΪζεο πέεζεο PN12,5 θαη
ζπλνιηθνχ κάθνπο 3.441,49m. Οη αγσγνέ ζα εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
ζα Ϋρνπλ αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά.



Όιεο ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ, δειαδά, δηθιεέδεο
απνκφλσζεο, δηαηΪμεηο εθθΫλσζεο, δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ θαη πδξνζηφκηα ππξθατΪο ηα
νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ.

ην ράκα 7.2 πνπ αθνινπζεέ, εκθαέλνληαη ζε ππφβαζξν νξζνθσηνρΪξηε Κηεκαηνινγένπ,
ηα πξνηεηλφκελα πξνο θαηαζθεπά Ϋξγα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
ΚαιιηζΫαο. Δηδηθφηεξα, κε πνξηνθαιέ ρξψκα εκθαέλεηαη ε πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηεο
Εψλεο Α ηνπ δηθηχνπ, κε κσβ ρξψκα εκθαέλεηαη ε πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηεο Εψλεο Β ηνπ
δηθηχνπ, κε καχξν ρξψκα ην φξην ηνπ νηθηζκνχ θαη, επηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη ζΫζεηο
ηεο πθηζηΪκελεο δεμακελάο, ηνπ πξνηεηλφκελνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ θαη ησλ
πξνηεηλφκελσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο, δηαηΪμεσλ εθθΫλσζεο, δηαηΪμεσλ αεξεμαγσγψλ
θαη πδξνζηνκέσλ ππξθατΪο.

ράκα 7.2:

Γεληθά δηΪηαμε πξνηεηλφκελσλ Ϋξγσλ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο ζε απφζπαζκα
νξζνθσηνρΪξηε απφ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο)

Σν δέθηπν χδξεπζεο πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά ηξνθνδνζέαο, ε νπνέα ρσξνζεηεέηαη ζε πςφκεηξν
πεξέ ηα +1.123m (πςφκεηξν εδΪθνπο). εκεηψλεηαη φηη ην δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
εθηεέλεηαη ηφζν εληφο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ νξένπ, φπσο απηφ θαζνξέζηεθε απφ ην ΦΔΚ
308/Γ/1988-04-27, φζν θαη Ϋθηνο ηνπ νξένπ απηνχ.
[CUI001A]
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Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 90,00m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο νδνπνηέαο, απαηηεέ ην
ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε δχν πςνκεηξηθΫο δψλεο (Εψλε Α θαη Εψλε Β), Ϋηζη ψζηε νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πνπ ππνινγέδνληαη λα βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ
νξέσλ (15mΤ – 60mΤ). Με ηνλ πξνηεηλφκελν ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ πΫξαλ απφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ κΫγηζησλ πηΫζεσλ ζα επηηεπρζεέ θαη ε θαιχηεξε δηαρεέξηζε θαηΪ ηε θΪζε
ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Γ. Πξεζπψλ. Οη δχν δψλεο ηνπ
δηθηχνπ εκθαλέδνληαη ζην επφκελν ζράκα.

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΔΤΖ

ράκα 7.3:

ρεκαηηθά δηΪηαμε ησλ πςνκεηξηθψλ Εσλψλ Α, θαη Β ηνπ πδξεπηηθνχ
δηθηχνπ ηεο ΚαιιηζΫαο, νη νπνέεο απεηθνλέδνληαη κε γαιΪδην θαη θφθθηλν
ρξψκα αληέζηνηρα. (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Ζ δψλε Α ζα ηξνθνδνηεέηαη απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη βνξεηναλαηνιηθΪ
ηνπ νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν πεξέ ηα +1.123m (πςφκεηξν εδΪθνπο). Γηα ηε δψλε Β πξνηεέλεηαη
λα θαηαζθεπαζηεέ πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην, γηα ηελ απνθπγά αλΪπηπμεο πςειψλ πηΫζεσλ,
ην νπνέν ζα ηξνθνδνηεέηαη απ’ επζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά. Οη δχν δψλεο εέλαη
ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηεο κεηαμχ ηνπο. ηε ζπλΫρεηα δέδνληαη ζηνηρεέα γηα ηηο δψλεο
πδξνδφηεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο ΚαιιηζΫαο.
Πέλαθαο 7.2: ΒαζηθΪ ζηνηρεέα δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο
ΜΫγηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ΔιΪρηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
Δκβαδόλ δώλεο

[CUI001A]

Εώλε Α
+1.122,84 m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+1.071,61 m
(θφκβνο Α4)
2
29133,01m
(2,91 Ha)

Εώλε B
+1.122,84 m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+1.033,78 m
(θφκβνο Β29)
2
138742,16 m
(13,87 Ha)
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Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ επηξξνάο φινπ ηνπ δηθηχνπ
δηαλνκάο ηεο ΚαιιηζΫαο εέλαη έζν κε 167.875,17 m2 (16,79 Ha).

Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ δηθηχνπ, δηαπηζηψλεηαη πσο ζε φινπο ηνπο
θφκβνπο παξαηεξνχληαη πηΫζεηο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ (15mΤ – 60mΤ). Σα
απνηειΫζκαηα απηΪ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ Ϋρνπλ παξαηεξεζεέ
πξνβιάκαηα πηΫζεσλ ζηελ πδξνδφηεζε ηνπ νηθηζκνχ.

ΓΗΚΣΤΟ ΕΧΝΖ Α
Σν δέθηπν ηεο δψλεο Α Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη ζε
πςφκεηξν +1.122,84m (πςφκεηξν εδΪθνπο) θαη πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην
αλαηνιηθφ κΫξνο ηνπ νηθηζκνχ.
Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο A εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο
νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. Έρεη ζπλνιηθφ κάθνο 777,694m, απνηειεέηαη απφ 5
αγσγνχο θαη 5 θφκβνπο (καδέ κε ηνλ θφκβν ηεο δεμακελάο) θαη πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζεέ
απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2
θιΪζεο πέεζεο PN12,5.

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΔΤΖ

ράκα 7.4:

ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηεο Εψλεο A ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ
νηθηζκνχ ηεο ΚαιιηζΫαο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο Εψλεο Α παξνπζηΪδνληαη ζηνλ
παξαθΪησ πέλαθα.

[CUI001A]
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Πέλαθαο 7.3: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ Εψλεο Α ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο αλΪ δηΪκεηξν θαη
θιΪζε αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
ΤΝΟΛΟ

Μάθνο αγσγνύ
(m)
777,69
777,69

Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
δηθιεέδα απνκφλσζεο, εθθελψζεηο θαη αεξεμαγσγνχο, νη ζΫζεηο ησλ νπνέσλ πνπ
εκθαλέδνληαη ζηα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. ηε Εψλε Α δελ
ηνπνζεηνχληαη πδξνζηφκηα ππξθαγηΪο ιφγσ κηθξάο Ϋθηαζεο θαη ε εγθαηΪζηαζε ηνπο
επηιΫρζεθε λα γέλεη ζηε Εψλε Β. Ζ δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηα
πξνηεηλφκελα εηδηθΪ ηεκΪρηα εκθαλέδνληαη ζην ζρΫδην θνκβνινγένπ ηεο κειΫηεο.
Ζ δηθιεέδα απνκφλσζεο ηεο δψλεο ζα ηνπνζεηεζεέ εληφο ηεο πθηζηΪκελεο δεμακελάο.
Δπέζεο, πξνηεέλνληαη κηα (1) εθθελσηηθά δηΪηαμε, ε νπνέα ζα ηνπνζεηεζεέ εληφο θξεαηένπ
απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο θαη ηξεέο (3) δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ ζε δηΪθνξα ζεκεέα
ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο.

ΓΗΚΣΤΟ ΕΧΝΖ Β
Σν δέθηπν ηεο Εψλεο Β Ϋρεη αθεηεξέα ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ΠΕ πνπ βξέζθεηαη ζε
πςφκεηξν +1.088,23m (πςφκεηξν εδΪθνπο). Σν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ηξνθνδνηεέηαη απφ
ηε δεμακελά κε αγσγφ πνπ Ϋρεη δηΪκεηξν Ø110mm θαη κάθνο 357,02m. Δπέ ηνπ αγσγνχ
απηνχ ηνπνζεηεέηαη πξηλ ηελ εέζνδν ζηνλ πγξφ ζΪιακν ηνπ θξεαηένπ, δηΪηαμε νπάο κε
δηΪκεηξν Ø21mm.
Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο
ηεο κειΫηεο. Έρεη ζπλνιηθφ κάθνο 2.663,80m, απνηειεέηαη απφ 35 αγσγνχο θαη 30
θφκβνπο (καδέ κε ηνλ θφκβν ηεο δεμακελάο θαη ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ) θαη πξνηεέλεηαη λα
θαηαζθεπαζζεέ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10)
θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο PN12,5.
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ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ
ΠΗΔΕΟΘΡΑΤΣΗΚΟ ΦΡΔΑΣΗΟ

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΔΤΖ

ράκα 7.5:

ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηεο Εψλεο Β ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ
νηθηζκνχ ηεο ΚαιιηζΫαο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο Εψλεο Β παξνπζηΪδνληαη ζηνλ
παξαθΪησ πέλαθα.
Πέλαθαο 7.4: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ Εψλεο Β ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο αλΪ δηΪκεηξν θαη
θιΪζε αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
Ø90
Ø110
ΤΝΟΛΟ

Μάθνο αγσγνύ
(m)
1.278,702
814,912
570,181
2.663,80

Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
δηθιεέδεο απνκφλσζεο, εθθελψζεηο θαη αεξεμαγσγνχο, νη ζΫζεηο ησλ νπνέσλ πνπ
εκθαλέδνληαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. ηε Εψλε Β ζα
ηνπνζεηεζνχλ δχν πδξνζηφκηα ππξθαγηΪο ζηνπο θφκβνπο Β7 θαη Β10. Ζ δηακφξθσζε ησλ
θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πξνηεηλφκελα εηδηθΪ ηεκΪρηα εκθαλέδνληαη ζην ζρΫδην
θνκβνινγένπ ηεο κειΫηεο.
Πξνηεέλνληαη ηξεέο (3) εθθελσηηθΫο δηαηΪμεηο, νη νπνέεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηέσλ
απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο θαη ηΫζζεξεηο (4) δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ ζε δηΪθνξα
ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο. ΣΫινο, ζα ηνπνζεηεζνχλ ηΫζζεξεηο (4) δηθιεέδεο
απνκφλσζεο ζε δηΪθνξα ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα θαζέζηαηαη δπλαηφο ν Ϋιεγρνο ησλ
αγσγψλ πδξνδφηεζεο ζε ζπγθεθξηκΫλα ηκάκαηα ηεο Εψλεο Β, θαζψο θαη κέα (1) δηθιεέδα
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εληφο ηεο δεμακελάο θαη κέα (1) δηθιεέδα ζηελ Ϋμνδν ηνπ πξνηεηλφκελνπ πηεδνζξαπζηηθνχ
θξεαηένπ, κε ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Εψλεο Β.
ΑλαθνξηθΪ κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Εψλεο Β ηνπ δηθηχνπ ζεκεηψλεηαη φηη, ζεσξεέηαη ν
λνεηφο Ϊμνλαο, κε δηεχζπλζε απφ αλαηνιηθΪ πξνο δπηηθΪ, ησλ θφκβσλ: ΓΔΞ – ΠΕ – Β13
– Β14 – Β15 – Β16 – Β25 – Β18 – Β19 – Β24 – Β29. Ο λνεηφο απηφο Ϊμνλαο, επέ ηνηο
νπζέαο δηαρσξέδεη ηε Εψλε Β ηνπ δηθηχνπ ζε δχν ηκάκαηα (βφξεην θαη λφηην). ΔπηιεγκΫλνη
αγσγνέ εθαηΫξσζελ απηνχ, θΫξνπλ δηθιεέδεο κε ζθνπφ, αλ παξνπζηαζηεέ βιΪβε ζην
δέθηπν, λα κπνξεέ λα απνκνλσζεέ θαη λα κε δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε ζε νιφθιεξν ηνλ
νηθηζκφ, παξΪ κφλν ζην ηκάκα πνπ θΫξεη ηε βιΪβε.
ην ζράκα 7.6 πνπ αθνινπζεέ παξνπζηΪδεηαη ε ζρεκαηηθά απεηθφληζε ηεο Εψλεο Β ηνπ
δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο, φπνπ κε κσβ ρξψκα απεηθνλέδεηαη ε
πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηεο Εψλεο Β θαη κε θφθθηλν ρξψκα ν λνεηφο Ϊμνλαο δηαρσξηζκνχ
απηάο. ΔπηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη ζΫζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο
ηεο Εψλεο Β

ράκα 7.6:
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ρεκαηηθά απεηθφληζε ηεο Εψλεο Β ηνπ δηθηχνπ ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο (ην
ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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ΠΗΔΕΟΘΡΑΤΣΗΚΟ ΦΡΔΑΣΗΟ
Ζ αλΪγθε θαηαζθεπάο πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ πξνΫθπςε ιφγσ ηεο κεγΪιεο
πςνκεηξηθάο δηαθνξΪο πνπ εληνπέδεηαη ζην δέθηπν ηεο Εψλεο Β. Δηδηθφηεξα φπσο
αλαθΫξζεθε αλσηΫξσ, ζην δέθηπν ε κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο
θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ νηθηζκνχ αλΫξρεηαη ζε 90,00m πεξέπνπ. Απηφ Ϋρεη σο
απνηΫιεζκα ην δηαρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε δχν δψλεο. Ζ πςνκεηξηθΪ πςειφηεξε δψλε
(Εψλε Α) ηξνθνδνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηελ δεμακελά, ελψ ζηε Εψλε Β παξεκβΪιιεηαη ζε

θαηΪιιειε πςνκεηξηθΪ θαη νξηδνληηνγξαθηθΪ ζΫζε, πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην, γηα ηελ
κεέσζε ησλ πηΫζεσλ ζην θαηΪληε δέθηπν. Ζ ζΫζε ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ
θαζνξέζηεθε κε γλψκνλα ηελ νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επΪξθεηα ησλ
ρψξσλ θαηαζθεπάο.
Σν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην πξνηεέλεηαη λα εέλαη δηζΪιακν, κε Ϋλαλ πγξφ θαη Ϋλαλ μεξφ
ζΪιακν νξζνγσληθάο δηαηνκάο γηα ηελ ηνπνζΫηεζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηθιεέδσλ θαη ησλ
ζπζθεπψλ ειΫγρνπ, κε εμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο 3,70m x 3,00m. Δπέζεο, πξνηεέλεηαη λα εέλαη
θαηαζθεπαζκΫλν απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C30/37 κε νπιηζκφ B500c. ΚΪησ
απφ ην θχξην ζψκα ηνπ θξεαηένπ πξνηεέλεηαη ζηξψζε θαζαξηφηεηαο απφ Ϊνπιν
ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C12/15 πΪρνπο 10cm. Ζ εμσηεξηθά επηθΪλεηα ηνπ θξεαηένπ
κνλψλεηαη κε ζηξψζε δηπιάο αζθαιηηθάο επΪιεηςεο, ελψ ε εζσηεξηθά επηθΪλεηα ηνπ
θξεαηένπ κνλψλεηαη κε ηζηκεληνθνλέα. ηνλ ππζκΫλα ηνπ πγξνχ ζαιΪκνπ πξνηεέλεηαη
ζηξψζε απφ θηζζεξφδεκα κε θιέζε 5%, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθθΫλσζεο ηνπ θξεαηένπ.
Σν θΪιπκκα ηνπ μεξνχ ζαιΪκνπ ηνπ θξεαηένπ ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ ειαηφ
ρπηνζέδεξν, αλνέγκαηνο 600mm x 600mm θιΪζεο D400 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ124,
εδξαδφκελν ζε πιαέζην θαη εθνδηαζκΫλν κε αληηθιεπηηθά δηΪηαμε. Όζνλ αθνξΪ ζηνλ πγξφ
ζΪιακν, ην θΪιπκκα ηνπ ζα εέλαη πδαηνζηεγαλφ θαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ ειαηφ
ρπηνζέδεξν, αλνέγκαηνο D600mm θιΪζεο D400 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ124,
εδξαδφκελν ζε πιαέζην θαη εθνδηαζκΫλν κε αληηθιεπηηθά δηΪηαμε. Γηα ηελ εέζνδν – Ϋμνδν
ηνπ πξνζσπηθνχ εληφο ησλ ζαιΪκσλ ηνπ θξεαηένπ πξνβιΫπνληαη ρπηνζηδεξΫο βαζκέδεο
παθησκΫλεο ζηα ηνηρψκαηα.
Σα θαιχκκαηα ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ ζα βξέζθνληαη ζηελ επηθΪλεηα ηεο νδνχ, ζε
πεξηνρΫο ζηηο νπνέεο ππΪξρεη ζπρλά δηΫιεπζε νρεκΪησλ. Σν θΪιπκκα ηνπ πγξνχ ζαιΪκνπ
επηιΫρζεθε λα εέλαη πδαηνζηεγαλφ, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεέ ν νπνηνζδάπνηε θέλδπλνο
κφιπλζεο ηνπ λεξνχ θαη λα δηαζθαιηζηεέ ε πνηφηεηα ηνπ, εθφζνλ πξννξέδεηαη γηα ην δέθηπν
χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ.
Σν πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ηξνθνδνηεέηαη απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά, κΫζσ
αγσγνχ PE100 δηακΫηξνπ Ø110 θαη θιΪζεο πέεζεο 12,5atm, ν νπνένο εηζΫξρεηαη ζηνλ
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ζΪιακν ησλ δηθιεέδσλ (μεξφο ζΪιακνο). ΜεηΪ ηελ εέζνδν ζην πηεδνζξαπζηηθφ ν αγσγφο
αιιΪδεη πιηθφ θαη γέλεηαη ρπηνζηδεξφο. Δπέζεο ηνπνζεηεέηαη κηα δηθιεέδα ζχξηνπ γηα ηελ
απνκφλσζε ηνπ αγσγνχ ζε πεξέπησζε βιΪβεο – ζπληάξεζεο ηνπ, θαηΪληε ηεο νπνέαο
ηνπνζεηεέηαη κηα εμΪξκσζε γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζε – απνζχλδεζε απηάο. ΚαηΪληε ηεο
εμΪξκσζεο ηνπνζεηεέηαη κηα νπά (orifice) θαηΪιιειεο δηακΫηξνπ γηα ηε ξχζκηζε ηεο
παξνράο εμφδνπ πξνο ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην.
Δπέζεο, πξνβιΫπεηαη αγσγφο εθθΫλσζεο / ππεξρεέιηζεο δηακΫηξνπ Ø110 θαη θιΪζεο
πέεζεο 12,5atm, κε ρπηνζηδεξφ ρναλνεηδΫο ζηφκην εηζξνάο. ΣΫινο, εμΫξρεηαη απφ ην
πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ν αγσγφο ηξνθνδνζέαο ηεο Εψλεο Β ν νπνένο ηξνθνδνηεέηαη απφ
πνιχηξεην πδξνιεςέαο θαηΪιιειεο δηακΫηξνπ.
εκεηψλεηαη φηη νη αγσγνέ θαη ηα εηδηθΪ ηεκΪρηα απηψλ πνπ βξέζθνληαη εληφο ηνπ θξεαηένπ
ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ ειαηφ ρπηνζέδεξν. ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ
παξνπζηΪδεηαη γηα ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ε δηΪκεηξνο ηνπ αγσγνχ εηζφδνπ θαη εμφδνπ
θαη ην πςφκεηξν ζηΪζκεο.
Πέλαθαο 7.5: Πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο.
Εώλε/Πηεδνζξαπζηηθό
θξεΪηην
Β / ΠΕ

ΓηΪκεηξνο αγσγώλ
εηζόδνπ εμόδνπ
(mm)
Ø110

Τςόκεηξν ζηΪζκεο
(m)
+1.087,00

ΛεπηνκΫξεηεο γηα ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ηνπο αγσγνχο θαη ηα εηδηθΪ ηεκΪρηα πνπ
ππΪξρνπλ ζε απηφ παξνπζηΪδνληαη θαη ζην ζρΫδην ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ ηεο
κειΫηεο.
εκεηψλεηαη φηη, ην ελ ιφγσ πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην πνπ πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζηεέ
ζηνλ νηθηζκφ ΚαιιηζΫαο, εέλαη έδν κε ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην πνπ πξνηεέλεηαη λα
θαηαζθεπαζηεέ ζηνλ νηθηζκφ Κξπζηαιινπεγάο.
ηα επφκελα ζράκαηα παξνπζηΪδνληαη ε θΪηνςε θαη κηα ελδεηθηηθά ηνκά ηνπ αλσηΫξσ
θξεαηένπ.
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ράκα 7.7:

ΚΪηνςε πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 7.8:

Δλδεηθηηθά ηνκά πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο (ην ζράκα
εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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ΓΗΑΣΑΞΖ ΟΠΖ (ORIFICE)
Ζ ξχζκηζε ηεο παξνράο ζηελ εέζνδν ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ γέλεηαη φπσο
πξναλαθΫξζεθε κΫζσ νπάο (orifice). Ζ παξνρά ε νπνέα δηΫξρεηαη απφ ηελ νπά
κεηαβΪιιεηαη θαη εμαξηΪηαη απφ ηε δηαζΫζηκε πέεζε αλΪληε ηεο νπάο θαη ηεο δηαηνκάο ηνπ
αγσγνχ. Ο ιφγνο πνπ ηνπνζεηεέηαη ε νπά εέλαη φηη ζηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ε ξνά
αθεζεέ ειεχζεξε, ιφγσ ηεο πςνκεηξηθάο δηαθνξΪο, ε παξνρά κε ηελ νπνέα ζα
ηξνθνδνηεέηαη ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην ζα εέλαη αξθεηΪ κεγαιχηεξε απφ ηε παξνρά
ζρεδηαζκνχ. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξνράο πξνζδηνξέδεηαη ζε θΪζε πεξέπησζε ην
αθξηβΫο κΫγεζνο ηεο νπάο.
Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο νπάο γέλεηαη κε ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεέ λα θαιπθζεέ ε
κΫγηζηε δάηεζε ηεο Εψλεο Β. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηνπνζΫηεζεο ππξνζβεζηηθψλ
θξνπλψλ, ε ζπλνιηθά παξνρά ηεο κΫζεο εκεξάζηαο παξνράο ηεο δψλεο πξνζαπμεκΫλε κε
ηα 5l/s πνπ νξέδνπκε ζηνλ θΪζε θφκβν ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ, εέλαη αξθεηΪ
κεγαιχηεξε απφ ηελ αληέζηνηρε ζπλνιηθά κΫγηζηε σξηαέα. Οπφηε απηά θαζνξέδεη ηηο
δηαζηΪζεηο ηεο νπάο. Οη ππνινγηζκνέ θΪιπςεο ζπγθεθξηκΫλεο παξνράο νδεγνχλ ζε
δηαηνκά νπάο πνπ δελ εέλαη αθΫξαηα θαη επηθΫξεη δπζθνιέεο ζηελ θαηαζθεπά. Γηα ην ιφγν
απηφ ε επηιεγκΫλε δηΪκεηξνο ηεο νπάο ζηξνγγπινπνηεέηαη ζηελ ακΫζσο κεγαιχηεξε (ζε
mm). Απηφ Ϋρεη σο απνηΫιεζκα κηα κηθξά αχμεζε ηεο παξνράο ζρεδηαζκνχ θαη δξα πξνο

φθεινο ηεο αζθΪιεηαο, ψζηε ζε θΪζε πεξέπησζε ην πηεδνζξαπζηηθφ θξεΪηην λα κπνξεέ λα
ηξνθνδνηεζεέ κε ιέγν κεγαιχηεξε παξνρά απφ ηε κΫγηζηε αλαγθαέα.
Πέλαθαο 7.6: Γηαηνκά νπάο πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο.
Εώλε/Πηεδνζξαπζηηθό
θξεΪηην
Β / ΠΕ

[CUI001A]

ΓηΪκεηξνο νπάο
(mm)
Ø21
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8. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΒΡΟΝΣΔΡΟΤ
Σν πξνηεηλφκελν δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Βξνληεξνχ ηξνθνδνηεέηαη απφ κέα
δεμακελά πνπ ρσξνζεηεέηαη βνξεηνδπηηθΪ ηνπ νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν εδΪθνπο πεξέ ηα
+1.132m.
Σν δέθηπν Ϋρεη αθεηεξέα ην ζεκεέν ηνπ νηθηζκνχ (θφκβνο Κ3) πνπ θηΪλεη ν πθηζηΪκελνο
αγσγφο απφ ηε δεμακελά χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ, ε νπνέα βξέζθεηαη ζε πςφκεηξν
+1.132m (πςφκεηξν εδΪθνπο). εκεηψλεηαη δελ πξνβιΫπεηαη ε αληηθαηΪζηαζά ηνπ
πθηζηΪκελνπ αγσγνχ απφ ηελ δεμακελά.
Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 48m θαη ε ειΪρηζηε πεξέ ηα 26m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο
νδνπνηέαο, δελ απαηηεέ ην ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε πςνκεηξηθΫο δψλεο, θαζψο νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πξνβιΫπεηαη λα βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ
(15mΤ – 60mΤ).

ην ζράκα πνπ αθνινπζεέ (ράκα 8.1), απεηθνλέδεηαη ν νηθηζκφο ηνπ Βξνληεξνχ θαη ε ζΫζε
ηεο δεμακελάο ηνπ νηθηζκνχ.

ράκα 8.1:

[CUI001A]

Γνξπθνξηθά απεηθφληζε ηνπ νηθηζκνχ Βξνληεξνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο, πεγά: Google Earth).
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Σα Ϋξγα πνπ πξνηεέλνληαη πξνο θαηαζθεπά πεξηιακβΪλνπλ ηα εμάο:


Αγσγνχο πνπ πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2, θιΪζεο πέεζεο PN12,5 θαη
ζπλνιηθνχ κάθνπο 3.443,15m. Οη αγσγνέ ζα εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
ζα Ϋρνπλ αθεηεξέα ηνλ θφκβν Κ3, φπνπ γέλεηαη ε ζχλδεζε κε ηνλ πθηζηΪκελν αγσγφ
πνπ Ϊξρεηαη απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά, ηνπ νπνένπ δελ πξνβιΫπεηαη
αληηθαηΪζηαζε.



Όιεο ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ, δειαδά δηθιεέδεο
απνκφλσζεο, δηαηΪμεηο εθθΫλσζεο, δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ θαη πδξνζηφκηα ππξθατΪο ηα
νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ.

ην ράκα 8.2 πνπ αθνινπζεέ εκθαέλνληαη ζε ππφβαζξν νξζνθσηνρΪξηε Κηεκαηνινγένπ,
ηα πξνηεηλφκελα πξνο θαηαζθεπά Ϋξγα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
Βξνληεξνχ. Δηδηθφηεξα, κε κπιε ρξψκα εκθαέλεηαη ε πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηνπ δηθηχνπ,
κε καχξν ρξψκα ην φξην ηνπ νηθηζκνχ θαη, επηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη ζΫζεηο ησλ
πξνηεηλφκελσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο, δηαηΪμεσλ εθθΫλσζεο, αεξεμαγσγψλ θαη
πδξνζηνκέσλ ππξθατΪο.

ράκα 8.2:

[CUI001A]

Γεληθά δηΪηαμε πξνηεηλφκελσλ Ϋξγσλ νηθηζκνχ Βξνληεξνχ ζε απφζπαζκα
νξζνθσηνρΪξηε απφ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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Σν δέθηπν χδξεπζεο πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
Ϋρεη αθεηεξέα ην ζεκεέν ηνπ νηθηζκνχ (θφκβνο Κ3) πνπ θηΪλεη ν πθηζηΪκελνο αγσγφο απφ
ηε δεμακελά χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ, ε νπνέα βξέζθεηαη ζε πςφκεηξν +1.132m (πςφκεηξν
εδΪθνπο). εκεηψλεηαη φηη δελ πξνβιΫπεηαη ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ αγσγνχ

απφ ηελ δεμακελά. Σν δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ εθηεέλεηαη εληφο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ
νξένπ, φπσο απηφ θαζνξέζηεθε απφ ην ΦΔΚ 308/Γ/1988-04-27.
Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 48m θαη ε ειΪρηζηε πεξέ ηα 26m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο
νδνπνηέαο, δελ απαηηεέ ην ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε πςνκεηξηθΫο δψλεο, θαζψο νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πξνβιΫπεηαη λα βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ
(15mΤ – 60mΤ).

ράκα 8.3:

ρεκαηηθά δηΪηαμε ηνπ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Βξνληεξνχ θαη ησλ
επηθαλεηψλ επηξξνάο απηνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ηνλ επφκελν πέλαθα παξνπζηΪδνληαη ηα βαζηθΪ πςνκεηξηθΪ ζηνηρεέα ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Βξνληεξνχ.

[CUI001A]
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Πέλαθαο 8.2: ΒαζηθΪ ζηνηρεέα δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Βξνληεξνχ.
ΜΫγηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ΔιΪρηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ζε θόκβν εμππεξΫηεζεο
ΜΫγηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ζε θόκβν εμππεξΫηεζεο

+1131,90 m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+1084,09 m
(θφκβνο Κ9)
+1106,55 m
(θφκβνο Κ23)

Ζ ζπλνιηθά επηθΪλεηα εμππεξΫηεζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκάο ηνπ Βξνληεξνχ ππνινγέζηεθε
ζε 197.266,42 m2 (19,73 Ha).
Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ ηνπ δηθηχνπ, πξνθχπηεη φηη ζην
δέθηπν νη πηΫζεηο ιεηηνπξγέαο βξέζθνληαη θαηΪ ην πιεέζηνλ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ
νξέσλ. Δμαέξεζε απνηεινχλ νξηζκΫλνη θφκβνη (Ϋμη ζε αξηζκφ), πνπ εληνπέδνληαη ζηα
αλαηνιηθΪ ηνπ νηθηζκνχ, ζηνπο νπνένπο παξνπζηΪδεηαη πέεζε ιεηηνπξγέαο πνπ εέλαη
κηθξφηεξε απφ ηελ ειΪρηζηε επηζπκεηά. Γηα ηνπο αλσηΫξσ θφκβνπο θαη κε γλψκνλα πΪληα
ηελ αζθΪιεηα ηνπ δηθηχνπ, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε Ϋμη (6) αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκΪησλ ζε
πδξνρηηψλα (booster), επέ ησλ αγσγψλ ησλ ηδησηηθψλ ζπλδΫζεσλ απηψλ, κε ζθνπφ ηελ
αχμεζε ηεο πέεζεο ηνπο.

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ
Ο πθηζηΪκελνο ηξνθνδνηηθφο αγσγφο ηνπ δηθηχνπ πνπ Ϊξρεηαη απφ ηε δεμακελά Ϋσο ηνλ
θφκβν Κ3, εέλαη PVC, δηακΫηξνπ Φ90 θαη δελ πξνβιΫπεηαη ε αληηθαηΪζηαζε απηνχ. Oη
αγσγνέ ησλ ηκεκΪησλ Κ3 – Κ8 – Κ7 – Κ10 – Κ16 – Κ11 – Κ22 (κάθνο 400,41m) θαη Κ10 –
Κ1 – Κ9 (κάθνο 161,17m) Ϋρνπλ δηΪκεηξν Ø110. ηα ππφινηπα ηκάκαηα ηνπ δηθηχνπ,
πξνηεέλνληαη αγσγνέ δηακΫηξνπ Ø63, ε νπνέα απνηειεέ ηελ ειΪρηζηε δηΪκεηξν πνπ
ρξεζηκνπνηάζεθε.
Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο
κειΫηεο. Σν πξνηεηλφκελν δέθηπν Ϋρεη ζπλνιηθφ κάθνο 3.443,15m, απνηειεέηαη απφ 36
θιΪδνπο (ρσξέο ηνλ αγσγφ δεμακελά – Κ3) θαη 24 θφκβνπο (δελ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ν θφκβνο
ηεο

δεμακελάο)

θαη πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζεέ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ

ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο PN12,5.

[CUI001A]
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ράκα 8.4:

ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
Βξνληεξνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ παξνπζηΪδνληαη ζηνλ παξαθΪησ
πέλαθα.
Πέλαθαο 8.3: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ αλΪ δηΪκεηξν αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
Ø110
ΤΝΟΛΟ

Μάθνο αγσγνύ
(m)
2.880,87
562,28
3.443,15

Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
εθθελψζεηο θαη αεξεμαγσγνχο, νη ζΫζεηο ησλ νπνέσλ εκθαλέδνληαη ζηα ζρΫδηα ηεο
νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. ΔπηπιΫνλ ηνπνζεηνχληαη δχν (2) πδξνζηφκηα ππξθαγηΪο
ζηνπο θφκβνπο Κ9 θαη Κ22. Ζ δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πξνηεηλφκελα
εηδηθΪ ηεκΪρηα εκθαλέδνληαη ζην ζρΫδην θνκβνινγένπ ηεο κειΫηεο.
Δηδηθφηεξα, πξνηεέλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) εθθελσηηθΫο δηαηΪμεηο εληφο θξεαηέσλ
απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο επέζεο θαη Ϋμη (6) δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ ζε δηΪθνξα
ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ. ΔπηπιΫνλ, γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ δηθηχνπ, πξνηεέλεηαη ε
ηνπνζΫηεζε Ϋμη (6) δηθιεέδσλ απνκφλσζεο.

[CUI001A]
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9. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΦΑΡΑΓΧΝ
Σν πξνηεηλφκελν δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ησλ ΦαξΪδσλ ηξνθνδνηεέηαη απφ κέα
δεμακελά πνπ ρσξνζεηεέηαη λνηηνδπηηθΪ ηνπ νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν εδΪθνπο πεξέ ηα
+890m.
Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 43m θαη ε ειΪρηζηε πεξέ ηα 14m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο
νδνπνηέαο, δελ απαηηεέ ην ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε πςνκεηξηθΫο δψλεο, θαζψο νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πξνβιΫπεηαη λα βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ
(15mΤ – 60mΤ).

ην ζράκα πνπ αθνινπζεέ (ράκα 9.1), απεηθνλέδεηαη ν νηθηζκφο ησλ ΦαξΪδσλ θαη ε ζΫζε
ηεο δεμακελάο ηνπ νηθηζκνχ.

ράκα 9.1:

[CUI001A]

Γνξπθνξηθά απεηθφληζε ηνπ νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο,
πεγά: Google Earth).
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Σα Ϋξγα πνπ πξνηεέλνληαη πξνο θαηαζθεπά πεξηιακβΪλνπλ ηα εμάο:


Αγσγνχο πνπ πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2, θιΪζεο πέεζεο PN12,5 θαη
ζπλνιηθνχ κάθνπο 3.263,22m. Οη αγσγνέ ζα εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
ζα Ϋρνπλ αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά. εκεηψλεηαη φηη επέ ησλ αγσγψλ
ηνπνζεηεέηαη ζεξκηθά κφλσζε κε αθξψδεο πιηθφ ειαζηνκεξΫο, θιεηζηψλ θπςειψλ
απφ ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα απφ ηνλ παγεηφ ηνπο
ρεηκεξηλνχο κάλεο



Όιεο ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ, δειαδά δηαηΪμεηο εθθΫλσζεο,
δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ θαη πδξνζηφκηα ππξθατΪο ηα νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ
νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ.

ην ράκα 9.2 πνπ αθνινπζεέ εκθαέλνληαη ζε ππφβαζξν νξζνθσηνρΪξηε Κηεκαηνινγένπ,
ηα πξνηεηλφκελα πξνο θαηαζθεπά Ϋξγα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
ΦαξΪδσλ. Δηδηθφηεξα, κε κπιε ρξψκα εκθαέλεηαη ε πξνηεηλφκελε ρΪξαμε ηνπ δηθηχνπ, κε
καχξν ρξψκα ην φξην ηνπ νηθηζκνχ θαη, επηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη ζΫζεηο ησλ
πξνηεηλφκελσλ δηαηΪμεσλ εθθΫλσζεο, αεξεμαγσγψλ θαη πδξνζηνκέσλ ππξθατΪο.
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ράκα 9.2:

[CUI001A]

Γεληθά δηΪηαμε πξνηεηλφκελσλ Ϋξγσλ νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ ζε απφζπαζκα
νξζνθσηνρΪξηε απφ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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Σν δέθηπν χδξεπζεο πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά ηξνθνδνζέαο, ε νπνέα ρσξνζεηεέηαη ζε πςφκεηξν
πεξέ ηα +1.300,00m. (πςφκεηξν εδΪθνπο). εκεηψλεηαη φηη ην δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
εθηεέλεηαη εληφο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ νξένπ, φπσο απηφ θαζνξέζηεθε απφ ην ΦΔΚ
1237/Γ/1987-12-28.
Σν δέθηπν Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη λνηηνδπηηθΪ ηνπ νηθηζκνχ
θαη ζε πςφκεηξν +889,44m (πςφκεηξν εδΪθνπο). Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο
δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 43m θαη ε ειΪρηζηε
πεξέ ηα 14m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο
ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο νδνπνηέαο, δελ απαηηεέ ην ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε
πςνκεηξηθΫο δψλεο, θαζψο νη κΫγηζηεο θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πξνβιΫπεηαη λα βξέζθνληαη
εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ (15mΤ – 60mΤ).

ράκα 9.3:

ρεκαηηθά δηΪηαμε ηνπ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ ησλ ΦαξΪδσλ θαη ησλ
επηθαλεηψλ επηξξνάο απηνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ηνλ επφκελν πέλαθα παξνπζηΪδνληαη ηα βαζηθΪ πςνκεηξηθΪ ζηνηρεέα ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ησλ ΦαξΪδσλ.
Πέλαθαο 9.2: ΒαζηθΪ ζηνηρεέα δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ
ΜΫγηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ΔιΪρηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ζε θόκβν εμππεξΫηεζεο
ΜΫγηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ζε θόκβν εμππεξΫηεζεο

+889,44m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+847,11m
(θφκβνο Κ31)
+875,62m
(θφκβνο Κ12)

Ζ ζπλνιηθά επηθΪλεηα εμππεξΫηεζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκάο ησλ ΦαξΪδσλ ππνινγέζηεθε
ζε 77.726,79 m2 (7,77 Ha).

[CUI001A]
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εκεηψλεηαη φηη απφ ην πξνηεηλφκελν δέθηπν χδξεπζεο ηξνθνδνηεέηαη επέζεο θαη ε
πξνβιάηα, ε νπνέα ρσξνζεηεέηαη ζηα λφηηα ηνπ νηθηζκνχ θαη γηα ηελ νπνέα Ϋρνπλ
ππνινγηζηεέ μερσξηζηΪ νη πδαηηθΫο αλΪγθεο. ΔπηπιΫνλ, ζηνλ νηθηζκφ εληνπέδεηαη Ϋλα
μελνδνρεέν πνπ ρσξνζεηεέηαη ζηα λφηην - δπηηθΪ ηνπ νηθηζκνχ θαη βξέζθεηαη εθηφο
ιεηηνπξγέαο. εκεηψλεηαη φηη, ζπλππνινγέζηεθαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ νη πδαηηθΫο
αλΪγθεο απηνχ, κε ζθνπφ ηελ ηξνθνδνζέα ηνπ απφ ην πξνηεηλφκελν δέθηπν, ζε πεξέπησζε
πηζαλάο επαλαιεηηνπξγέαο ηνπ ζην κΫιινλ.
Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ, πξνθχπηεη φηη ζην δέθηπν νη πηΫζεηο ιεηηνπξγέαο
βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ (15mΤ – 60mΤ). εκεηψλεηαη φηη ζηνλ
θφκβν Κ12 ηνπ δηθηχνπ, κε πςφκεηξν 875,62m (πςφκεηξν εδΪθνπο), απφ ηνλ νπνέν
ηξνθνδνηεέηαη ε εθθιεζέα ηνπ νηθηζκνχ, παξνπζηΪδεηαη πέεζε ιεηηνπξγέαο πνπ εέλαη
κηθξφηεξε (~5 mΤ) απφ ηελ ειΪρηζηε επηζπκεηά (15 mΤ). ΛακβΪλνληαο ππφςε ηε
κνξθνινγέα ηεο πεξηνράο θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηνλ θφκβν απηφ ηξνθνδνηεέηαη
απνθιεηζηηθΪ ε εθθιεζέα ηνπ νηθηζκνχ, θξέλεηαη φηη δελ απαηηεέηαη ε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ
αχμεζε ηεο πέεζεο. Ζ Ϊπνςε απηά επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, δελ Ϋρνπλ
παξαηεξεζεέ Ϋληνλα πξνβιάκαηα πηΫζεσλ ζηελ πδξνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ πεξηνράο.
Πξνηεέλεηαη παξφια απηΪ, ζηελ πεξέπησζε πνπ θξηζεέ απαξαέηεην θαη πξνο φθεινο ηεο
αζθΪιεηαο, ε ηνπνζΫηεζε ελφο (1) αληιεηηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ζε πδξνρηηψλα (booster), επέ
ηνπ αγσγνχ ηεο ηδησηηθάο ζχλδεζεο ηνπ αλσηΫξσ ζεκεένπ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο
πέεζεο απηνχ.

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ
Ο ηξνθνδνηηθφο αγσγφο ηνπ δηθηχνπ πνπ μεθηλΪεη απφ ηε δεμακελά Ϋσο ηνλ θφκβν Κ2
(κάθνο 182,33m) θαη ζηε ζπλΫρεηα Ϋσο ηνλ Κ1 (κάθνο 315,64m) Ϋρεη δηΪκεηξν Ø125. Οη

αγσγνέ ησλ ηκεκΪησλ Κ1 - Κ7 - Κ6 - Κ5 - Κ4 - Κ31 (κάθνο 410,73m) θαη Κ1 – Κ3 – Κ11
(κάθνο 301,39m) εέλαη δηακΫηξνπ Ø110. ΓηΪκεηξν Ø90 Ϋρνπλ νη αγσγνέ ησλ ηκεκΪησλ Κ12

– Κ11 (κάθνο 62,74m) θαη Κ11 – Κ15 – Κ16 – Κ26 (κάθνο 336,71m) ηα ππφινηπα ηκάκαηα
ηνπ δηθηχνπ, πξνηεέλνληαη αγσγνέ δηακΫηξνπ Ø63, ε νπνέα απνηειεέ ηελ ειΪρηζηε δηΪκεηξν
πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε.
Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο
κειΫηεο. Σν πξνηεηλφκελν δέθηπν Ϋρεη ζπλνιηθφ κάθνο 3.263,22m, απνηειεέηαη απφ 48
θιΪδνπο θαη 33 θφκβνπο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ θφκβνπ ηεο δεμακελάο) θαη πξνηεέλεηαη
λα θαηαζθεπαζζεέ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10)
θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο PN12,5. εκεηψλεηαη φηη επέ ησλ αγσγψλ ηνπνζεηεέηαη
ζεξκηθά κφλσζε κε αθξψδεο πιηθφ ειαζηνκεξΫο, θιεηζηψλ θπςειψλ απφ ζπλζεηηθφ
θανπηζνχθ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα απφ ηνλ παγεηφ ηνπο ρεηκεξηλνχο κάλεο
[CUI001A]
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ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ
ΦΑΡΑΓΧΝ

ράκα 9.4:

ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
ΦαξΪδσλ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ παξνπζηΪδνληαη ζηνλ παξαθΪησ
πέλαθα.
Πέλαθαο 9.3: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ αλΪ δηΪκεηξν αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
Ø90
Ø110
Ø125
ΤΝΟΛΟ

Μάθνο αγσγνύ
(m)
1.653,70
399,44
712,11
497,97
3.263,22

Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
εθθελψζεηο θαη αεξεμαγσγνχο, νη ζΫζεηο ησλ νπνέσλ εκθαλέδνληαη ζηα ζρΫδηα ηεο
νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. ΔπηπιΫνλ ηνπνζεηνχληαη δχν (2) πδξνζηφκηα ππξθαγηΪο

[CUI001A]
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ζηνπο θφκβνπο Κ1 θαη Κ31. Ζ δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πξνηεηλφκελα
εηδηθΪ ηεκΪρηα εκθαλέδνληαη ζην ζρΫδην θνκβνινγένπ ηεο κειΫηεο.
Δηδηθφηεξα, πξνηεέλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηξεέο (3) εθθελσηηθΫο δηαηΪμεηο εληφο θξεαηέσλ
απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο επέζεο θαη πΫληε (5) δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ ζε δηΪθνξα
ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ. ΔπηπιΫνλ, γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ δηθηχνπ, πξνηεέλεηαη ε
ηνπνζΫηεζε κηαο (1) δηθιεέδαο απνκφλσζεο εληφο ηεο πθηζηΪκελεο δεμακελάο.

[CUI001A]
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10. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ ΛΑΗΜΟΤ
Σν πξνηεηλφκελν δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Λαηκνχ ηξνθνδνηεέηαη απφ κέα
δεμακελά πνπ ρσξνζεηεέηαη βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν εδΪθνπο πεξέ ηα +960m. Ζ
κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ
νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 73m θαη ε ειΪρηζηε πεξέ ηα 26m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο
νδνπνηέαο, δελ απαηηεέ ην ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε πςνκεηξηθΫο δψλεο, θαζψο νη κΫγηζηεο
θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πνπ ππνινγέδνληαη βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ
(15mΤ – 60mΤ), κε κνλαδηθά εμαέξεζε Ϋλα κηθξφ ηκάκα ζην νπνέν ππεξβαέλεη ηα 60m.

Γηα ηνλ θαιχηεξν επνπηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ θαιχηεξε δηαρεέξηζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαηΪ
ηε θΪζε ιεηηνπξγέαο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα, πξνηεέλεηαη ν ρσξηζκφο ηνπ δηθηχνπ
ζε δχν δψλεο, ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηεο κεηαμχ ηνπο, νη νπνέεο ζα ηξνθνδνηνχληαη
απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά. ηφρνο ηνπ αλσηΫξσ ρσξηζκνχ ησλ δσλψλ
απνηειεέ ε απνκφλσζε ζε πεξέπησζε βιΪβεο ηκάκαηνο ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα κε
δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε ζε νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ, παξΪ κφλν ζην ηκάκα πνπ θΫξεη ηε
βιΪβε. Δπηζεκαέλεηαη, φηη, ην δέθηπν ζρεδηΪζηεθε, ψζηε λα κπνξεέ λα θαιχςεη θαη ηηο
πδαηηθΫο αλΪγθεο ησλ νηθηζκψλ Μειεψλα θαη Κνχιαο, θαζψο θαη ηνπ ηεισλεένπ πνπ
πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγάζεη ζην κΫιινλ. ην ζράκα πνπ αθνινπζεέ (ράκα 10.1),
απεηθνλέδεηαη ν νηθηζκφο ηνπ Λαηκνχ θαη ε ζΫζε ηεο δεμακελάο ηνπ νηθηζκνχ.

ράκα 10.1: Γνξπθνξηθά απεηθφληζε ηνπ νηθηζκνχ Λαηκνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο,
πεγά: Google Earth).
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Σα Ϋξγα πνπ πξνηεέλνληαη πξνο θαηαζθεπά πεξηιακβΪλνπλ ηα εμάο:


Αγσγνχο πνπ πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2, θιΪζεο πέεζεο PN12,5 θαη
ζπλνιηθνχ κάθνπο πεξέ ηα 6.360m. Οη αγσγνέ ζα εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ
νηθηζκνχ θαη ζα Ϋρνπλ αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά



Όιεο ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ, δειαδά δηθιεέδεο
απνκφλσζεο, δηαηΪμεηο εθθΫλσζεο, δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ θαη πδξνζηφκηα ππξθατΪο ηα
νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ νξζά πδξαπιηθά ιεηηνπξγέα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ.

Σν δέθηπν χδξεπζεο πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ θαη
Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά ηξνθνδνζέαο, ε νπνέα ρσξνζεηεέηαη ζε πςφκεηξν
πεξέ ηα +960m (πςφκεηξν εδΪθνπο). εκεηψλεηαη φηη ην δέθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ
εθηεέλεηαη ηφζν εληφο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ νξένπ, φπσο απηφ θαζνξέζηεθε απφ ην ΦΔΚ
592/Γ/1986-07-07, φζν θαη Ϋθηνο ηνπ νξένπ απηνχ.
Σν δέθηπν Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πδξνδφηεζεο, ε νπνέα βξέζθεηαη ζε
πςφκεηξν +960m (πςφκεηξν εδΪθνπο). Ζ κΫγηζηε πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο
δεμακελάο θαη ηνπ θαηψηαηνπ ζεκεένπ ηνπ νηθηζκνχ, αλΫξρεηαη πεξέ ηα 73m θαη ε ειΪρηζηε
πεξέ ηα 26m. Ζ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο
ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη ηε ρΪξαμε ηεο νδνπνηέαο, δελ απαηηεέ ην ρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε
πςνκεηξηθΫο δψλεο, θαζψο νη κΫγηζηεο θαη νη ειΪρηζηεο πηΫζεηο πνπ ππνινγέδνληαη
βξέζθνληαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ (15mΤ – 60mΤ), κε κνλαδηθά εμαέξεζε Ϋλα
κηθξφ ηκάκα ζην νπνέν ππεξβαέλεη ηα 60m.
Γηα ηνλ θαιχηεξν επνπηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ θαιχηεξε δηαρεέξηζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαηΪ
ηε θΪζε ιεηηνπξγέαο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα, πξνηεέλεηαη ν ρσξηζκφο ηνπ δηθηχνπ
ζε δχν δψλεο, ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηεο κεηαμχ ηνπο, νη νπνέεο ζα ηξνθνδνηνχληαη
απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά. ηφρνο ηνπ αλσηΫξσ ρσξηζκνχ ησλ δσλψλ
απνηειεέ ε απνκφλσζε ζε πεξέπησζε βιΪβεο ηκάκαηνο ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα κε
δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε ζε νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ, παξΪ κφλν ζην ηκάκα πνπ θΫξεη ηε
βιΪβε. Δπηζεκαέλεηαη, φηη, ην δέθηπν ζρεδηΪζηεθε, ψζηε λα κπνξεέ λα θαιχςεη θαη ηηο
πδαηηθΫο αλΪγθεο ησλ νηθηζκψλ Μειεψλα θαη Κνχιαο, θαζψο θαη ηνπ ηεισλεένπ πνπ
πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγάζεη ζην κΫιινλ.
ΔπνκΫλσο ζα ππΪξρνπλ δχν δψλεο πδξνδφηεζεο (Εψλε Α θαη Εψλε Β), παξνπζηΪδνληαη
ζην θΪησζη ζράκα (ράκα 10.2).
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ράκα 10.2: ρεκαηηθά δηΪηαμε ησλ Εσλψλ Α θαη Β ηνπ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ νηθηζκνχ
ηνπ Λαηκνχ, νη νπνέεο απεηθνλέδνληαη κε κπιε θαη θφθθηλν ρξψκα αληέζηνηρα
(ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
Οη δχν δψλεο εέλαη ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη ηξνθνδνηνχληαη θαη νη δχν
απεπζεέαο απφ ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε
πςφκεηξν πεξέ ηα 960,26m (πςφκεηξν εδΪθνπο). ηνλ επφκελν πέλαθα παξνπζηΪδνληαη ηα
βαζηθΪ πςνκεηξηθΪ ζηνηρεέα γηα ηηο δψλεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Λαηκνχ.
Πέλαθαο 10.2: ΒαζηθΪ ζηνηρεέα δηθηχνπ χδξεπζεο νηθηζκνχ Λαηκνχ
ΜΫγηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
ΔιΪρηζην πςόκεηξν εδΪθνπο
Δκβαδόλ δώλεο

Εώλε Α
+960,26 m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+910,13 m
(θφκβνο Α4)
2
74.837,56m
(7,48 Ha)

Εώλε B
+960,26 m
(πθηζηΪκελε δεμακελά)
+888,04 m
(θφκβνο Β25)
2
316.471,47 m
(31,65 Ha)

Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ επηξξνάο φινπ ηνπ δηθηχνπ
δηαλνκάο ηνπ Λαηκνχ εέλαη έζν κε 391.308,88 m2 (39,13 Ha)
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Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ, πξνθχπηεη φηη ζην δέθηπν νη πηΫζεηο
ιεηηνπξγέαο βξέζθνληαη θαηΪ ην πιεέζηνλ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξέσλ (15mΤ –
60mΤ), κε εμαέξεζε ηνπο θφκβνπο Β41 θαη Β25, φπνπ παξνπζηΪδνληαη πηΫζεηο ιέγν

κεγαιχηεξεο απφ ηε κΫγηζηε επηζπκεηά. ΛακβΪλνληαο ππφςε ηε κνξθνινγέα ηεο πεξηνράο
θαη ηε ζΫζε ησλ θφκβσλ, θξέλεηαη φηη δελ απαηηεέηαη ε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ κεέσζε ηεο
πέεζεο. Πξνηεέλεηαη παξφια απηΪ, ζηελ πεξέπησζε πνπ θξηζεέ απαξαέηεην θαη πξνο
φθεινο ηεο αζθΪιεηαο, ε ηνπνζΫηεζε κεησηψλ πέεζεο επέ ησλ αγσγψλ ησλ αλσηΫξσ
ζεκεέσλ, κε ζθνπφ ηελ κεέσζε ηεο πέεζεο απηψλ.

ΓΗΚΣΤΟ ΕΧΝΖ Α
Σν δέθηπν ηεο δψλεο Α Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη ζε
πςφκεηξν +960,26m (πςφκεηξν εδΪθνπο) θαη πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην
βφξεην κΫξνο ηνπ νηθηζκνχ.Ζ δψλε Α απνηειεέηαη απφ αγσγνχο Φ63, πνπ εέλαη ε ειΪρηζηε
δηΪκεηξνο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε. Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα
ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. Έρεη ζπλνιηθφ κάθνο 1262,598m, απνηειεέηαη
απφ 11 αγσγνχο θαη 12 θφκβνπο (καδέ κε ηνλ θφκβν ηεο δεμακελάο) θαη πξνηεέλεηαη λα
θαηαζθεπαζζεέ απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10)
θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο PN12,5.

ράκα 10.3: ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηεο Εψλεο A ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ
νηθηζκνχ ηνπ Λαηκνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ παξνπζηΪδνληαη ζηνλ παξαθΪησ
πέλαθα.
Πέλαθαο 10.3: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ Εψλεο Α νηθηζκνχ Λαηκνχ αλΪ δηΪκεηξν αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
ΤΝΟΛΟ

Μάθνο αγσγνύ
(m)
1.262,598
1.262,598

Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
δηθιεέδεο απνκφλσζεο, εθθελψζεηο θαη αεξεμαγσγνχο, νη ζΫζεηο ησλ νπνέσλ εκθαλέδνληαη
ζηα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. ηε Εψλε Α δελ ηνπνζεηνχληαη πδξνζηφκηα
ππξθαγηΪο, ιφγσ κηθξάο Ϋθηαζεο θαη ε εγθαηΪζηαζε ηνπο επηιΫρζεθε λα γέλεη ζηε Εψλε Β,
ζε ζΫζεηο φπνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη νη δχν δψλεο. Ζ δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ
ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πξνηεηλφκελα εηδηθΪ ηεκΪρηα εκθαλέδνληαη ζην ζρΫδην θνκβνινγένπ ηεο
κειΫηεο.
Ζ δηθιεέδα απνκφλσζεο ηεο δψλεο ζα ηνπνζεηεζεέ εληφο ηεο πθηζηΪκελεο δεμακελάο.
Δπέζεο, πξνηεέλνληαη κηα (1) εθθελσηηθά δηΪηαμε, ε νπνέα ζα ηνπνζεηεζεέ εληφο θξεαηένπ
απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο θαη ηξεέο (3) δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ ζε δηΪθνξα ζεκεέα
ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο.

ΓΗΚΣΤΟ ΕΧΝΖ Β
Σν δέθηπν ηεο δψλεο Β Ϋρεη αθεηεξέα ηελ πθηζηΪκελε δεμακελά πνπ βξέζθεηαη ζε
πςφκεηξν +960,26m (πςφκεηξν εδΪθνπο) θαη πεξηιακβΪλεη αγσγνχο πνπ εμππεξεηνχλ ην
αλαηνιηθφ κΫξνο ηνπ νηθηζκνχ Ο ηξνθνδνηηθφο αγσγφο ηνπ δηθηχνπ πνπ εμΫξρεηαη ηεο
δεμακελάο, Ϋρεη δηΪκεηξν Ø110mm γηα κάθνο 885,012m κΫρξη ηνλ θφκβν Β11 ( δηακΫζνπ
ησλ θφκβσλ Β2, Β1, Β6, Β5, Β10), φπνπ θαη δηαθιαδέδεηαη θαη ζπλερέδεη κε ηελ έδηα δηΪκεηξν

κΫρξη ηνλ θφκβν Β41 (δηακΫζνπ ησλ θφκβσλ Β21, Β22, Β23 θαη Β24) κάθνο 258,362m θαη
κΫρξη ηνλ θφκβν Β18 (δηακΫζνπ ησλ θφκβσλ Β12 θαη Β19) κάθνο 121,03m. Οη ππφινηπνη
αγσγνέ ηεο δψλεο Ϋρνπλ δηΪκεηξν Ø63mm.
Ζ δηΪηαμε ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο εκθαλέδεηαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο
ηεο κειΫηεο. Έρεη ζπλνιηθφ κάθνο 5.098,148m, απνηειεέηαη απφ 50 αγσγνχο θαη 42
θφκβνπο (καδέ κε ηνλ θφκβν ηεο δεμακελάο) θαη πξνηεέλεηαη λα θαηαζθεπαζζεέ απφ ζσιάλεο
πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) θαηΪ ΔΝ 12201-2 θιΪζεο πέεζεο
PN12,5.
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ράκα 10.4: ρεκαηηθά απεηθφληζε ησλ αγσγψλ ηεο Εψλεο Β ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ
νηθηζκνχ ηνπ Λαηκνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
Οη δηΪκεηξνη θαη ηα κάθε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο Εψλεο Β παξνπζηΪδνληαη ζηνλ
παξαθΪησ πέλαθα.
Πέλαθαο 10.4: Μάθε αγσγψλ δηθηχνπ Εψλεο Β νηθηζκνχ Λαηκνχ αλΪ δηΪκεηξν αγσγνχ.
ΓηΪκεηξνο αγσγνύ
(mm)
Ø63
Ø110
ΤΝΟΛΟ

Μάθνο αγσγνύ
(m)
3.774,445
1.323,703
5.098,148

Σν δέθηπν εέλαη εθνδηαζκΫλν κε ηηο απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ δειαδά
δηθιεέδεο απνκφλσζεο, εθθελψζεηο θαη αεξεμαγσγνχο, νη ζΫζεηο ησλ νπνέσλ πνπ
εκθαλέδνληαη ζηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο ηεο κειΫηεο. ηε Εψλε Β ζα
ηνπνζεηεζνχλ ηξέα πδξνζηφκηα ππξθαγηΪο ζηνπο θφκβνπο Β10, Β18 θαη Β41. Ζ
δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηα πξνηεηλφκελα εηδηθΪ ηεκΪρηα εκθαλέδνληαη
ζην ζρΫδην θνκβνινγένπ ηεο κειΫηεο.
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Πξνηεέλνληαη ηΫζζεξεηο (4) εθθελσηηθΫο δηαηΪμεηο, νη νπνέεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο
θξεαηέσλ απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, θαζψο θαη νθηψ (8) δηαηΪμεηο εμαεξηζκνχ ζε
δηΪθνξα ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ ηεο δψλεο. ΣΫινο, ζα ηνπνζεηεζνχλ Ϋμη (6) δηθιεέδεο
απνκφλσζεο ζε δηΪθνξα ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα θαζέζηαηαη δπλαηφο ν Ϋιεγρνο ησλ
αγσγψλ πδξνδφηεζεο ζε ζπγθεθξηκΫλα ηκάκαηα ηεο Εψλεο Β, θαζψο θαη κέα (1) δηθιεέδα
εληφο ηεο δεμακελάο, κε ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Εψλεο Β.
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11. ΒΑΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
11.1. ΟΡΤΓΜΑΣΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΓΧΓΧΝ
Ο Ϊμνλαο ηνπ αγσγνχ (θΫληξν αγσγνχ) ηνπνζεηεέηαη ζε θαηΪιιειν βΪζνο, ην νπνέν
θαζνξέδεηαη ζηηο κειΫηεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, κε ζηφρν ε επηθΪιπςε ηνπ λα εέλαη
πεξέπνπ 1,00m. Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηακΫηξνπο θαη ηαπηφρξνλα
ζα ππΪξρεη επηθΪιπςε ηνπιΪρηζηνλ 1,00m πΪλσ απφ ηελ Ϊληπγα ηνπ αγσγνχ. H ηΪθξνο
ηνπνζΫηεζεο ησλ αγσγψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο Ϋρεη κεηαβαιιφκελεο δηαζηΪζεηο (πιΪηνο
× βΪζνο) αλΪινγα κε ηε δηΪκεηξν ησλ αγσγψλ.

Γηα ηνλ νηθηζκφ ησλ ΦαξΪδσλ, ιφγσ ηεο γεσινγηθάο ζχζηαζεο ηεο πεξηνράο, φπνπ ην
πνζνζηφ βξαρψδνπο αλΫξρεηαη ζην 95% ην βΪζνο εθζθαθάο ηεο ηΪθξνπ ηνπνζΫηεζεο
ησλ αγσγψλ ζα εέλαη πεξέ ην 1,00m γηα φιεο ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηακΫηξνπο.
Με ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ησλ αγσγψλ απφ ηπρφλ θξαδαζκνχο ά θζνξΫο απφ ην θπζηθφ
Ϋδαθνο, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε ηνπο πΪλσ ζε ζηξψζε πξνζηαζέαο απφ Ϊκκν πΪρνπο
0,10m, θαη, ζηε ζπλΫρεηα, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο κε Ϊκκν ζε χςνο 0,30m πΪλσ απφ ηελ
Ϊλσ ΪληπγΪ ηνπο.
ηηο

πεξηπηψζεηο

θαηαζθεπάο

ηνπ

δηθηχνπ

ζε

αζθαιηνζηξσκΫλε

νδφ

θαη

ζε

ηζηκεληφδξνκν, πξνεγεέηαη ε ηνκά ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αξκνθφπηε πξηλ απφ ηελ
εθζθαθά ησλ νξπγκΪησλ.
Δπηζεκαέλεηαη ε αλΪγθε πνιχ θαιάο ζπκπχθλσζεο ηνπ εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ κε
Ϊκκν, εηδηθφηεξα ζηα ρακειΪ ζεκεέα ηεο δψλεο ηνπ αγσγνχ, φπνπ παξαηεξεέηαη θαη ε
κεγαιχηεξε δπζθνιέα γηα ηελ νξζά θαη απνηειεζκαηηθά εθηΫιεζε απηάο ηεο εξγαζέαο.
εκεηψλεηαη φηη, ε θαιά ζπκπχθλσζε ηνπ εγθηβσηηζκνχ κε Ϊκκν απνηειεέ απνθαζηζηηθφ
παξΪγνληα γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκάο ησλ θηλεηψλ θαη ησλ κφληκσλ
θνξηέσλ ζηνλ αγσγφ θαη ηελ απνθπγά γξακκηθάο θφξηηζάο ηνπ.
Ζ ζπκπχθλσζε ηεο Ϊκκνπ εγθηβσηηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ κε ειαθξΪ
κεραληθΪ κΫζα θαη ζα πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ νξχγκαηνο πξνο ηνλ αγσγφ.
Ζ πιάξσζε ηεο ηΪθξνπ θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο Ϊκκνπ εγθηβσηηζκνχ ζα γέλεηαη
ηαπηφρξνλα θαη απφ ηηο δχν (2) πιεπξΫο ηνπ αγσγνχ, γηα ηελ απνθπγά κεηαηφπηζεο θαη
ππεξχςσζάο ηνπ.
ΜεηΪ ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ αγσγψλ κε Ϊκκν, ηνπνζεηεέηαη πιαζηηθφ πιΫγκα ζάκαλζεο
ππνγεέσλ δηθηχσλ χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιΫλην πςειάο ππθλφηεηαο (HDPE) πιΪηνπο

[CUI001A]

ει.67/101

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

0,40m (± 2cm) ρξψκαηνο κπιε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ΔΣΔΠ (ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-0801) θαη αθνινχζσο, ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ε επέρσζε ηνπ ελαπνκεέλαληνο φγθνπ ηνπ

νξχγκαηνο, ζε ζηΪζκε ζχκθσλε κε ηελ ηππηθά δηαηνκά ηνπ ζθΪκκαηνο. Ζ επέρσζε ζα
γέλεηαη αλΪινγα κε ην εέδνο ηεο νδνχ σο θΪησζη:


ζε αζθαιηνζηξσκΫλε νδφ, ζε ηζηκεληφδξνκν θαη ζε πιαθνζηξσκΫλε νδφ ζα γέλεηαη
κε δηαβαζκηζκΫλν ζξαπζηφ ακκνρΪιηθν ιαηνκεένπ,



ζε ρσκαηφδξνκν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηΪιιεια πξντφληα εθζθαθάο κε ηδηαέηεξεο
απαηηάζεηο ζπκπχθλσζεο

Γηα ηνλ νηθηζκφ ησλ ΦαξΪδσλ, ε επαλαπιάξσζε ηεο ηΪθξνπ πξνβιΫπεηαη λα γέλεη κε
ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C25/30 ειαθξψο νπιηζκΫλν κε δνκηθφ πιΫγκα #Σ131, γηα
αζθαιηνζησκΫλε νδφ, ηζηκεληφδξνκν θαη πιαθνζηξσκΫλε νδφ, ελψ γηα ρσκαηφδξνκν ε
επαλαπιάξσζε ηεο ηΪθξνπ πξνβιΫπεηαη λα γέλεη κε ζξαπζηφ ακκνρΪιηθν ιαηνκεένπ.
Δπέζεο πξνβιΫπεηαη επΫλδπζε φισλ ησλ αγσγψλ κε κνλσηηθφ πιηθφ, εθηφο ηνπ ηκάκαηνο
Γεμακελά – Κ2 – Κ1, γηα πξνζηαζέα απφ ηνλ παγεηφ ηνπο ρεηκεξηλνχο κάλεο
ρεηηθΪ κε ηνπο νηθηζκνχο Λαηκνχ θαη Βξνληεξνχ ζα πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε, φηη νη
αζθαιηνζηξσκΫλνη νδνέ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξηλ απνηεινχζαλ ηζηκεληφδξνκνπο,
θΫξνπλ θΪησ απφ ηηο ζηξψζεηο ησλ αζθαιηηθψλ, ηζηκεληφζηξσζε πΪρνπο 10cm.
ΔπνκΫλσο, ζηηο πνζφηεηεο ησλ απνμειψζεσλ, εθηφο ηεο αζθαιηηθάο ζηξψζεο πΪρνπο
5cm, πξΫπεη λα ππνινγηζηεέ θαη ηζηκεληφζηξσζε πΪρνπο 10cm.
Ο απαηηνχκελνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο, νη απαηηάζεηο πνηφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ
πιηθψλ επέρσζεο, ε δηαδηθαζέα θαηαζθεπάο θ.ιπ. ζα ζπκθσλνχλ κε ηε ζρεηηθά ηερληθά
πξνδηαγξαθά.
Ζ επηινγά ησλ αλσηΫξσ πιηθψλ θαη ηεο δηαδηθαζέαο, δηαζθαιέδεη ηε ζηαζεξνπνέεζε ηνπ
εδαθηθνχ πιηθνχ ππφ ηελ νδφ θαζψο θαη ηα θαηΪιιεια κεραληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ απηνχ, κε
ζθνπφ ηελ νκαιά κεηαβέβαζε ησλ ππεξθεέκελσλ θνξηέσλ ζην ππΫδαθνο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ απνθιεένληαη εδαθηθΫο θαζηδάζεηο, νη νπνέεο δχλαληαη λα νδεγάζνπλ ζε εκθαλεέο
ξσγκΫο θαη ζε κεηαβνιΫο ζηε δνκά θαη ζηελ επηθΪλεηα ηνπ ππεξθεέκελνπ νδνζηξψκαηνο,
πξνθαιψληαο πξνβιάκαηα ζηελ θπθινθνξέα ησλ νρεκΪησλ.
Οη ζηξψζεηο νδνπνηέαο θαηαζθεπΪδνληαη κεηΪ ηνλ εγθηβσηηζκφ ηεο Ϊκκνπ θαη ηελ επέρσζε
κε δηαβαζκηζκΫλν ζξαπζηφ ακκνρΪιηθν ιαηνκεένπ ά ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C25/30
ειαθξψο νπιηζκΫλν γηα ηνλ νηθηζκφ ησλ ΦαξΪδσλ, πξνθεηκΫλνπ νη νδνέ λα επαλΫιζνπλ
ζηελ πξφηεξε θαηΪζηαζά ηνπο. Γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκΪησλ
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πξνηεέλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ νη αθφινπζεο ζηξψζεηο νδνζηξσζέεο ζε πιΪηνο
πξνζαπμεκΫλν θαηΪ 40cm (20cm εθαηΫξσζελ θΪζε παξεηΪο ηνπ ζθΪκκαηνο), άηνη


ππφβαζε νδνζηξσζέαο πΪρνπο 10cm (ΔΣΔΠ: 05-03-03-00)



βΪζε νδνζηξσζέαο πΪρνπο 10cm (ΔΣΔΠ: 05-03-03-00)



αζθαιηηθά πξνεπΪιεηςε (ΔΣΔΠ: 05-03-11-01)



αζθαιηηθά ζηξψζε βΪζεο πΪρνπο 5cm (ΔΣΔΠ: 05-03-11-04)



αζθαιηηθά ζπγθνιιεηηθά επΪιεηςε (ΔΣΔΠ: 05-03-11-04)



αζθαιηηθά ζηξψζε θπθινθνξέαο πΪρνπο 5cm (ΔΣΔΠ: 05-03-11-04)

Δμαέξεζε απνηειεέ ν νηθηζκφο ησλ ΦαξΪδσλ ζηνλ νπνέν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη θΪησζη
ζηξψζεηο, ζε πιΪηνο πξνζαπμεκΫλν θαηΪ 40cm (20cm εθαηΫξσζελ θΪζε παξεηΪο ηνπ
ζθΪκκαηνο),:



αζθαιηηθά πξνεπΪιεηςε (ΔΣΔΠ: 05-03-11-01)



αζθαιηηθά ζηξψζε βΪζεο πΪρνπο 5cm (ΔΣΔΠ: 05-03-11-04)



αζθαιηηθά ζπγθνιιεηηθά επΪιεηςε (ΔΣΔΠ: 05-03-11-04)



αζθαιηηθά ζηξψζε θπθινθνξέαο πΪρνπο 5cm (ΔΣΔΠ: 05-03-11-04)

ηελ πεξέπησζε ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε ηζηκεληφδξνκν, πξνβιΫπεηαη ε απνθαηΪζηαζά
ηεο ζε πιΪηνο πξνζαπμεκΫλν θαηΪ 40cm (20cm εθαηΫξσζελ θΪζε παξεηΪο ηνπ ζθΪκκαηνο), κε
ηα εμάο πιηθΪ:


ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C30/37, κε δνκηθφ πιΫγκα #Σ377, πΪρνπο 15cm

ηελ πεξέπησζε ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε πιαθνζηξσκΫλε νδφ, πξνβιΫπεηαη ε
απνθαηΪζηαζά ηεο ζε πιΪηνο πξνζαπμεκΫλν θαηΪ 40cm (20cm εθαηΫξσζελ θΪζε παξεηΪο
ηνπ ζθΪκκαηνο), κε ηα εμάο πιηθΪ:



ππφβαζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C12/15, κε δνκηθφ πιΫγκα #Σ257, πΪρνπο
10cm



πιαθφζηξσζε κε πΫηξα ηνπηθάο πξνΫιεπζεο, πΪρνπο 9cm, ε νπνέα ηνπνζεηεέηαη
πΪλσ ζε ηζηκεληνθνλέα πΪρνπο 3cm (γηα ηνπο νηθηζκνχο Κξπζηαιινπεγάο θαη
ΦαξΪδσλ) ά ζε Ϊκκν ιαηνκεένπ (γηα ηνλ νηθηζκφ Λαηκνχ).

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ νηθηζκφ ηεο ΚαιιηζΫαο, ζηελ πεξέπησζε δηΫιεπζεο αγσγνχ ζε
πιαθφζηξσηε νδφ πξνβιΫπεηαη ε απνθαηΪζηαζε ηεο ηειηθάο επηθΪλεηαο ζε πιΪηνο
πξνζαπμεκΫλν θαηΪ 40cm (20cm εθαηΫξσζελ θΪζε παξεηΪο ηνπ ζθΪκκαηνο), κε ζθπξφδεκα
θαηεγνξέαο C30/37, κε δνκηθφ πιΫγκα #Σ377.
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ηελ πεξέπησζε ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε πιαθνζηξσκΫλε νδφ κε θπβφιηζν, ε νπνέα
ζπλαληΪηαη ζηνλ νηθηζκφ ησλ ΦαξΪδσλ, πξνβιΫπεηαη ε απνθαηΪζηαζά ηεο ζε πιΪηνο
πξνζαπμεκΫλν θαηΪ 40cm (20cm εθαηΫξσζελ θΪζε παξεηΪο ηνπ ζθΪκκαηνο), κε ηα εμάο πιηθΪ:


ππφβαζε κε ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C12/15, κε δνκηθφ πιΫγκα #Σ257, πΪρνπο
10cm



πιαθφζηξσζε κε θπβφιηζνπο ζπλνιηθνχ πΪρνπο 10cm, πνπ ηνπνζεηνχληαη πΪλσ
ζε ζηξψζε Ϊκκνπ ιαηνκεένπ, πΪρνπο 5cm.

εκεηψλεηαη φηη ζα γέλεηαη απνμάισζε θαη δηαινγά ησλ ιέζσλ θαηΪ ηελ εθζθαθά, κε
ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζε απηψλ.
ρεηηθΪ κε ηνλ νηθηζκφ ηεο Κξπζηαιινπεγάο ηζρχνπλ ηα εμάο:


ηελ πεξέπησζε ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζηνπο νδνχο κε ηζηκεληφζηξσζε κεηαμχ
ησλ θφκβσλ Β16 κε Β42, ε νπνέα απνμειψλεηαη ηκεκαηηθΪ γηα ηα πδξαπιηθΪ Ϋξγα,
δελ πξνβιΫπεηαη ε επαλαθνξΪ ηνπ ζηελ πξφηεξε θαηΪζηαζε αιιΪ ε
αληηθαηΪζηαζε ηνπ ηζηκεληΫληνπ θαηαζηξψκαηνο κε λΫν αζθαιηνηΪπεηα, ζε φιν ην
πιΪηνο ησλ νδψλ φπσο δεηάζεθε απφ ην Γ. Πξεζπψλ.



ΠΫξαλ ινηπφλ, ησλ νδνζηξσζηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην πιΪηνο ηνπ ππφ
απνθαηΪζηαζε ζθΪκκαηνο (ππφβαζε θαη βΪζε νδνζηξσζέαο κε ζξαπζηΪ αδξαλά πιηθΪ
ιαηνκεένπ,

απφ

κέα

ζηξψζε

10cm

Ϋθαζηε),

πξνηεέλεηαη ε απνμάισζε ηνπ

θαηαζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα θαη ε εθαξκνγά αζθαιηηθάο βΪζεο θαη
αζθαιηηθάο ζηξψζεο θπθινθνξέαο (5cm πΪρνπο Ϋθαζηε ζηξψζε, ζπλνιηθφ πΪρνο
10cm) ζε φιν ην πιΪηνο ησλ ππφ κειΫηε νδψλ.



ΔπηπιΫνλ, ζηα ρσκαηνζηξσκΫλα ηκάκαηα κεηαμχ ησλ θφκβσλ Β12 κε Β42 θαη Β1
κε ηνλ θφκβν ηεο δεμακελάο πξνηεέλεηαη ε δηΪζηξσζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο κε
αζθαιηνηΪπεηα, ζε φιν ην πιΪηνο ησλ νδψλ.

Δπηζεκαέλεηαη φηη, Ϋλα πνζνζηφ ησλ νδψλ ηηο νπνέεο αθνινπζεέ ε ρΪξαμε ησλ λΫσλ
αγσγψλ ησλ δηθηχσλ, Ϋρεη κηθξφ πιΪηνο. Σν κηθξφ πιΪηνο ησλ νδψλ θξέλεηαη φηη ζα
δεκηνπξγάζεη δπζθνιέεο θαηΪ ηε θαηαζθεπά ησλ δηθηχσλ, θαζψο δελ ζα ππΪξρεη ν
απαξαέηεηνο ρψξνο γηα ηελ θέλεζε ησλ κεραλεκΪησλ. Σν κάθνο ησλ νδψλ ζην νπνέν
θξέλεηαη φηη ζα ππΪξμνπλ δπζθνιέεο ιφγσ ζηελφηεηαο ησλ νδψλ εθηηκάζεθε ζε πνζνζηφ
ηνπ ζπλνιηθνχ κάθνπο Ϋθαζηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, ην νπνέν παξνπζηΪδεηαη ζηηο κειΫηεο
ησλ δηθηχσλ θαη ε εξγαζέα ππφ ζηελφηεηα ρψξνπ ζπλππνινγέζηεθε θαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο δαπΪλεο θαηαζθεπάο. Δηδηθφηεξα, ηα πνζνζηΪ ησλ νδψλ κε κηθξφ πιΪηνο γηα θΪζε
νηθηζκφ παξνπζηΪδνληαη θΪησζη:
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Οηθηζκφο Λαηκνχ – 50%



Οηθηζκφο Κξπζηαιινπεγάο – 10%



Οηθηζκφο Βξνληεξνχ - 10%



Οηθηζκφο ΦαξΪδσλ - 60%



Οηθηζκφο Καξπψλ - 5%



Οηθηζκφο ΚαιιηζΫαο - 20%

Σα πιενλΪδνληα πξντφληα εθζθαθάο ζα απνκαθξχλνληαη ζε θαηΪιιειε ηνπνζεζέα. Γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δαπΪλεο κεηαθνξΪο ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ εθζθαθάο, θαζψο θαη
ησλ δαλεέσλ πιηθψλ γηα επέρσζε (ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκεένπ/Ϊκκνο εγθηβσηηζκνχ) γέλεηαη
ηδηαέηεξε αλαθνξΪ ζε επφκελε παξΪγξαθν.
ηα θΪησζη ζράκαηα παξνπζηΪδνληαη ελδεηθηηθΪ ηα ζθΪκκαηα ηνπνζΫηεζεο ησλ αγσγψλ.

ράκα 11.1: ΣΪθξνο ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε ρσκαηφδξνκν (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).
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ράκα 11.2: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε ρσκαηφδξνκνπο ηνπ νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ
(ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ράκα 11.3: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο δηπινχ αγσγνχ ζε ρσκαηφδξνκν (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).
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ράκα 11.4: ΣΪθξνο ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε αζθαιηφδξνκν (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 11.5: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε αζθαιηφδξνκν ηνπ νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ (ην
ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

[CUI001A]

ει.73/101

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

ράκα 11.6: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο δηπινχ αγσγνχ ζε αζθαιηφδξνκν (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 11.7: ΣΪθξνο ηνπνζΫηεζεο ηξηπινχ αγσγνχ ζε αζθαιηφδξνκν (ην ζράκα εέλαη
Ϊλεπ θιέκαθαο).

[CUI001A]
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ράκα 11.8: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε ηζηκεληφδξνκν θαη ζε πιαθνζηξσκΫλε
νδφ, ε απνθαηΪζηαζε ηεο νπνέαο γέλεηαη κε ζθπξφδεκα (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 11.9: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε ηζηκεληφδξνκν γηα ηνλ νηθηζκφ ΦαξΪδσλ
(ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

[CUI001A]
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ράκα 11.10: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο δηπινχ αγσγνχ ζε ηζηκεληφδξνκν (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 11.11: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε πιαθνζηξσκΫλε νδφ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

[CUI001A]

ει.76/101
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ράκα 11.12: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε πιαθνζηξσκΫλε νδφ ηνπ νηθηζκνχ
ΦαξΪδσλ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ράκα 11.13: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο αγσγνχ ζε πιαθνζηξσκΫλε νδφ κε θπβφιηζνπο ηνπ
νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

[CUI001A]
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ράκα 11.14: θΪκκα ηνπνζΫηεζεο δηπινχ αγσγνχ ζε πιαθνζηξσκΫλε (ην ζράκα εέλαη
Ϊλεπ θιέκαθαο).
Σν πιΪηνο ηνπ ζθΪκκαηνο ηνπνζΫηεζεο ησλ αγσγψλ νξέδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ΔιιεληθΫο
ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο (ΔΣΔΠ 08-01-03-01) θαη παξνπζηΪδεηαη ζηνλ αθφινπζν πέλαθα.
χκθσλα κε ηηο ΔιιεληθΫο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο, ζηελ θαηαζθεπά ησλ νξπγκΪησλ
πξνβιΫπεηαη θαηΪιιειε αληηζηάξημε ησλ πξαλψλ γηα βΪζε κεγαιχηεξα ησλ 1,25m. ε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζθακκΪησλ πξνηεέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ αληηζηάξημε κε
μπινδεχγκαηα ζην χςνο Ζ-1,25 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην βΪζνο εθζθαθάο θπκαέλεηαη απφ
1,25m Ϋσο 1,75m, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην βΪζνο εθζθαθάο εέλαη κεγαιχηεξν απφ
1,75m ζα ρξεζηκνπνηεζεέ αληηζηάξημε κε κεηαιιηθΪ πεηΪζκαηα (Krings) ζην χςνο Ζ.
Σν ειΪρηζην θαζαξφ πιΪηνο ηνπ νξχγκαηνο, γηα βΪζνο κΫρξη 1,25m κεηξΪηαη κεηαμχ ησλ
παξεηψλ ηνπ εδΪθνπο θαη γηα βΪζνο κεγαιχηεξν ηνπ 1,25m κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ
επηθαλεηψλ ησλ πεηαζκΪησλ αληηζηάξημεο. ε πεξέπησζε ρξάζεο αληηζηεξέμεσλ ε
επηκΫηξεζε ηεο παξεηΪο ππνινγέδεηαη Ϋσο θαη 0,20m πΪλσ απφ ηε ζηΪζκε ηνπ εδΪθνπο,
ελψ ην πιΪηνο ζθΪκκαηνο πξνζαπμΪλεηαη θαηΪ 0,20m κφλν ζηελ πεξέπησζε αληηζηάξημεο
κε κεηαιιηθΪ πεηΪζκαηα (γηα βΪζνο εθζθαθάο κεγαιχηεξν απφ 1,75m).

[CUI001A]
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Πέλαθαο 11.1: ΔιΪρηζην πιΪηνο νξπγκΪησλ αλΪ δηΪκεηξν αγσγνχ θαη σο πξνο ην βΪζνο
εθζθαθάο γηα κνλφ, δηπιφ θαη ηξηπιφ αγσγφ (ζε mm).
Δμσηεξηθά δηΪκεηξνο
αγσγνύ ζε mm De

<1,25

>1,25 – 1,75

63 Ϋσο 125

600

600

63 Ϋσο 125

800

800

63 Ϋσο 125

1200

1200

ΒΪζνο εθζθαθάο ζε m
>1,75 – 4,00
> 4,00
Γηα κνλό αγσγό:
700
900
Γηα δηπιό αγσγό:
900
1100
Γηα ηξηπιό αγσγό:
1300
1500

11.2. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΧΜΑΣΧΝ ΑΓΚΤΡΧΖ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ
Οη

κεγΪιεο

πηΫζεηο

πνπ

αλαπηχζζνληαη

ζηνπο

αγσγνχο

ηνπ

δηθηχνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ππεξπηΫζεσλ ιφγσ πιάγκαηνο, Ϋρνπλ ζαλ απνηΫιεζκα ηελ
αλΪπηπμε ζεκαληηθψλ σζηηθψλ δπλΪκεσλ ζηηο ζΫζεηο φπνπ ππΪξρνπλ γσλέεο ά αιιαγΫο
δηακΫηξνπ. ΠξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ ε επζηΪζεηα ελφο αγσγνχ θαη, εθφζνλ εέλαη
απηνθεξφκελνο, θαηαζθεπΪδνληαη ζψκαηα αγθχξσζεο απφ ζθπξφδεκα κε ηα νπνέα
κεηαθΫξνληαη νη σζάζεηο ζην Ϋδαθνο. Οη δηαζηΪζεηο ησλ ζσκΪησλ αγθχξσζεο εμαξηψληαη
απφ ηελ νλνκαζηηθά θιΪζε πέεζεο θαη ηε δηΪκεηξν ησλ αγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
πθηζηΪκελεο εδαθηθΫο ζπλζάθεο.
Δπέζεο, ζψκαηα αγθχξσζεο θαηαζθεπΪδνληαη γηα ηε ζηεξΫσζε θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ
ηαπ, ησλ ζπζηνιψλ, ησλ θακππιψλ θαη ησλ ζηαπξψλ απφ ηηο αζθνχκελεο δπλΪκεηο ιφγσ
ηεο πέεζεο ηνπ λεξνχ, ζηελ πεξέπησζε πνπ ηα αλσηΫξσ δελ θαηαζθεπΪδνληαη εληφο
θξεαηέσλ ειΫγρνπ. Σα ζψκαηα αγθχξσζεο θαηαζθεπΪδνληαη απφ Ϊνπιν ζθπξφδεκα
θαηεγνξέαο C12/15, κε κνξθά θαη δηαζηΪζεηο πνπ εκθαέλνληαη ζην ζρΫδην «Σππηθφ ζρΫδην
ζσκΪησλ αγθχξσζεο» πνπ παξαηέζεληαη ζηηο εγθεθξηκΫλεο κειΫηεο.
εκεηψλεηαη πσο ηα ζψκαηα αγθχξσζεο δελ απαηηνχληαη γηα ηνπο αγσγνχο HDPE, ζηελ
πεξέπησζε πνπ νη αγσγνέ θαη ηα εηδηθΪ ηεκΪρηα ζπλδΫνληαη κε απηνγελά ζπγθφιιεζε,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ θαηαζθεπαζηά.

[CUI001A]

ει.79/101
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11.3. ΦΡΔΑΣΗΑ ΓΗΚΛΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ
Οη δηθιεέδεο ειΫγρνπ ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ απνκφλσζε ηκεκΪησλ ηνπ δηθηχνπ ζε
πεξέπησζε βιΪβεο ά ζπληάξεζεο θαη ψζηε λα θαζέζηαηαη δπλαηφο ν Ϋιεγρνο αγσγψλ
πδξνδφηεζεο ζε ζπγθεθξηκΫλα ηκάκαηα ηνπ δηθηχνπ, ρσξέο λα επεξεΪδεηαη ε ιεηηνπξγέα
ηνπ ππφινηπνπ δηθηχνπ. Οη δηθιεέδεο απνκφλσζεο εέλαη ηχπνπ ζχξηνπ.
Οη ζΫζεηο ησλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο απεηθνλέδνληαη ζηα ζρΫδηα ηεο νξηδνληηνγξαθέαο
ησλ κειεηψλ, ελψ ηα πξνηεηλφκελα πξνο ρξάζε εηδηθΪ ηεκΪρηα απεηθνλέδνληαη ζην ζρΫδην
ηνπ θνκβνινγένπ ησλ κειεηψλ. Δηδηθφηεξα, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε δηθιεέδσλ δηακΫηξνπ
DN50, DN80 θαη DN100 θιΪζεο πέεζεο PN16, αθνχ νη αγσγνέ ηνπ δηθηχνπ πξνβιΫπεηαη
λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιάλεο νλνκαζηηθάο πέεζεο ιεηηνπξγέαο PN12,5atm.
Οη δηθιεέδεο απνκφλσζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθΪ εηδηθΪ ηεκΪρηα ηνπνζεηνχληαη εληφο
νξζνγσληθψλ θξεαηέσλ πνπ ρσξνζεηνχληαη επέ ηεο ρΪξαμεο ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ. Δμ’
αηηέαο ησλ κηθξψλ δηακΫηξσλ ησλ αγσγψλ δηαλνκάο, φια ηα θξεΪηηα δηθιεέδσλ ζα Ϋρνπλ
εζσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο 1,50m x 1,50m (κάθνο x πιΪηνο). Πξνηεέλεηαη λα εέλαη
θαηαζθεπαζκΫλα απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C30/37 κε νπιηζκφ B500c θαη
ηνηρψκαηΪ πΪρνπο 20cm. Ζ Ϋδξαζε ηνπο γέλεηαη πΪλσ ζε Ϊνπιν ζθπξφδεκα
θαζαξηφηεηαο θαηεγνξέαο C12/15 θαη πΪρνπο 10cm. Ζ εμσηεξηθά επηθΪλεηα ηνπ θξεαηένπ
κνλψλεηαη κε ζηξψζε δηπιάο αζθαιηηθάο επΪιεηςεο. Σν θξεΪηην δηθιεέδσλ ζα δηαζΫηεη
αλζξσπνζπξέδα επέζθεςεο πνπ ζα θιεέλεη κε θΪιπκκα απφ ρπηνζέδεξν, αλνέγκαηνο
600mm x 600mm θαη θιΪζεο D400 θαηΪ ΔΛΟΣ ΔΝ124. Ζ θΪζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ
θξεαηένπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ρπηνζηδεξψλ βαζκέδσλ παθησκΫλσλ ζηα ηνηρψκαηα.
Δηδηθφηεξα, γηα θΪζε νηθηζκφ ηζρχνπλ ηα θΪησζη:


Οηθηζκόο Κξπζηαιινπεγάο

ην δέθηπν δηαλνκάο ηνπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο πξνβιΫπεηαη ε ηνπνζΫηεζε Ϋληεθα
(11) θξεαηέσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ δηθηχνπ

πξνηεέλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηξεηο (3) επηπιΫνλ δηθιεέδεο απνκφλσζεο. Οη δχν απφ απηΫο
ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο αγσγνχο πνπ εθθηλνχλ απφ ηε δεμακελά θαη αθνξνχλ ζηε Εψλε
Α θαη ζηνλ αγσγφ πξνο ην Σεισλεέν Κξπζηαιινπεγάο, ελψ ε ηξέηε ζα ηνπνζεηεζεέ ζηελ
Ϋμνδν ηνπ πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ πνπ αθνξΪ ζηε Εψλε Β.

[CUI001A]

ει.80/101
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Οηθηζκόο Καξπώλ

ην δέθηπν δηαλνκάο ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ πξνβιΫπεηαη ε ηνπνζΫηεζε δεθαηξηψλ (13)
ηεκαρέσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο, νη νπνέεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο δΫθα (10) θξεαηέσλ.
εκεηψλεηαη φηη νη δηθιεέδεο δ1 θαη δ2 ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφ θξεΪηην, θαζψο επέζεο
θαη νη δηθιεέδεο δ10 θαη δ11. Ζ δηθιεέδα δ15 ζα ηνπνζεηεζεέ εληφο ηνπ θξεαηένπ ηνπ
εθθελσηά ε1. Γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ δηθηχνπ πξνηεέλεηαη λα ηνπνζεηεζεέ κέα (1) επηπιΫνλ
δηθιεέδα απνκφλσζεο ηνπ δηθηχνπ εληφο ηεο πθηζηΪκελεο δεμακελάο.


Οηθηζκόο ΚαιιηζΫαο

ην δέθηπν δηαλνκάο ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο πξνβιΫπεηαη ε ηνπνζΫηεζε ηεζζΪξσλ (4)
ηεκαρέσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο, νη νπνέεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο δχν (2) θξεαηέσλ,
θαζψο νη δηθιεέδεο δ1 θαη δ2 ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφ θξεΪηην θαη ε δηθιεέδα δ3 ζα
ηνπνζεηεζεέ εληφο ηνπ θξεαηένπ ηνπ αεξεμαγσγνχ Βα4. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο αλΪγθεο
ηνπ δηθηχνπ πξνηεέλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηξεηο (3) επηπιΫνλ δηθιεέδεο απνκφλσζεο. Οη
δχν απφ απηΫο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο αγσγνχο πνπ εθθηλνχλ απφ ηε δεμακελά θαη
αθνξνχλ ζηε Εψλε Α θαη ζηε Εψλε Β, ελψ ε ηξέηε ζα ηνπνζεηεζεέ ζηελ Ϋμνδν ηνπ
πηεδνζξαπζηηθνχ θξεαηένπ πνπ αθνξΪ ζηε Εψλε Β.


Οηθηζκόο Βξνληεξνύ

ην δέθηπν δηαλνκάο ηνπ νηθηζκνχ Βξνληεξνχ πξνβιΫπεηαη ε ηνπνζΫηεζε Ϋμη (6) ηεκαρέσλ
δηθιεέδσλ απνκφλσζεο, νη νπνέεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηεζζΪξσλ (4) θξεαηέσλ, θαζψο
νη δηθιεέδεο δ1 θαη δ2 ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφ θξεΪηην κε ηνλ αεξεμαγσγφ α1.


Οηθηζκόο Λαηκνύ

ην δέθηπν δηαλνκάο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Λαηκνχ πξνβιΫπεηαη ε ηνπνζΫηεζε επηΪ (7)
ηεκαρέσλ δηθιεέδσλ απνκφλσζεο, νη νπνέεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηεζζΪξσλ (4)
θξεαηέσλ, θαζψο νη δηθιεέδεο δ3,δ4 θαη δ5,δ6 ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλΪ θξεΪηηα θαη ε
δηθιεέδα δ2 ζα ηνπνζεηεζεέ ζην θξεΪηην ηνπ εθθελσηά ε2.
ηα επφκελα ζράκαηα παξνπζηΪδνληαη ε θΪηνςε θαη κηα ραξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ
θξεαηένπ δηθιεέδαο.

[CUI001A]

ει.81/101

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ

ράκα 11.15: ΚΪηνςε ηνπ θξεαηένπ δηθιεέδαο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ράκα 11.16: Υαξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ θξεαηένπ δηθιεέδαο (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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ΑΔΡΔΞΑΓΧΓΟΗ – ΔΚΚΔΝΧΣΔ
ηνπο αγσγνχο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε δηαηΪμεσλ εθθΫλσζεο
θαη εμαεξηζκνχ (εθθελσηΫο θαη αεξεμαγσγνέ) ζε θαηΪιιειεο ζΫζεηο. Ζ ρΪξαμε ησλ
κεθνηνκψλ ησλ δηθηχσλ παξεέρε ηελ απαξαέηεηε πιεξνθνξέα γηα ηε βΫιηηζηε ζΫζε
ηνπνζΫηεζεο ησλ νξγΪλσλ ειΫγρνπ απηνχ. ΒΪζε απηάο επηιΫρζεθαλ ηα ζεκεέα ζηα νπνέα
ηνπνζεηάζεθαλ αεξεμαγσγνέ θαη εθθελσηΫο.
Οη αεξεμαγσγνέ εέλαη απαξαέηεηεο ζπζθεπΫο γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ελφο δηθηχνπ αγσγψλ
ππφ πέεζε. Σνπνζεηνχληαη ζε ηνπηθΪ πςειΪ ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ
απαγσγά – εηζαγσγά ηνπ αΫξα, πνπ βξέζθεηαη κΫζα ζε απηφ. ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο, εέλαη
δπλαηά ε ηνπνζΫηεζε επηπξφζζεησλ αεξεμαγσγψλ ζε ζΫζεηο (φρη απαξαέηεηα ηνπηθΪ πςειΪ
ζεκεέα), πνπ πηζαλψο λα ππνδεέμεη ν αληηπιεγκαηηθφο Ϋιεγρνο ελφο αγσγνχ ά δηθηχνπ, κε

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ απφ ππνπηΫζεηο.
ηε θΪζε θαλνληθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ δηθηχνπ ν αΫξαο πνπ εέλαη δηαιπκΫλνο ζην λεξφ,
δηνρεηεχεηαη, ιφγσ ηεο θέλεζεο ηνπ ηειεπηαένπ, κε ηε κνξθά θπζαιέδσλ ζηα ηνπηθΪ πςειΪ
ζεκεέα ησλ αγσγψλ. Αλ απηφο δελ απνκαθξχλεηαη ε ζπζζψξεπζά ηνπ εληφο ησλ αγσγψλ
ηνπ δηθηχνπ επηθΫξεη, εθηφο ησλ Ϊιισλ, κεέσζε ηεο ελεξγνχ δηαηνκάο ησλ ζσιελψζεσλ
κε απνηΫιεζκα ηε κεέσζε ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο ά αθφκε θαη ηε δηαθνπά ηεο.
Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θέλεζεο ηνπ αΫξα εληφο ησλ αγσγψλ θαη ηε δηνρΫηεπζά ηνπ
ζηα πςειΪ ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ, εέλαη απαξαέηεηε ε ηνπνζΫηεζε ησλ αγσγψλ κε ηηο
ειΪρηζηεο θαηΪ κάθνο θιέζεηο, νη νπνέεο εέλαη:


Αλεξρφκελε ρΪξαμε ηνπ αγσγνχ θαηΪ ηε δηεχζπλζε ηεο ξνάο: i ≥ imin = 2‰



Καηεξρφκελε ρΪξαμε ηνπ αγσγνχ θαηΪ ηε δηεχζπλζε ηεο ξνάο: i ≥ imin = 4‰

ηελ πεξέπησζε πνπ ην Ϋδαθνο Ϋρεη κηθξφηεξεο θιέζεηο, εέλαη επηβεβιεκΫλε ε «πξηνλσηά»
κεθνηνκηθΪ ρΪξαμε ηνπ αγσγνχ, κε ηελ πξφβιεςε δηαηΪμεσλ εμαεξηζκνχ θαη εθθΫλσζεο
ζηα ηνπηθΪ πςειΪ θαη ρακειΪ ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ. Σν γεγνλφο απηφ αλακΫλεηαη λα
νδεγάζεη ζε ηνπνζΫηεζε ηνπ αγσγνχ ζε κεγαιχηεξα ηνπ ζπλάζνπο βΪζε. ην παξφλ Ϋξγν
δελ πξνθχπηεη ηΫηνηα απαέηεζε, ζχκθσλα κε ηε κεθνηνκηθά ρΪξαμε ησλ αγσγψλ.
Ζ

απνκΪθξπλζε

ηνπ

αΫξα

ζηα

εζσηεξηθΪ

δέθηπα

δηαλνκάο

ησλ

νηθηζκψλ,

πξαγκαηνπνηεέηαη, θπξέσο, απφ ηηο πδξαπιηθΫο ζπζθεπΫο ησλ θαηαλαισηψλ, νπφηε δελ
εέλαη απαξαέηεηε ε ηνπνζΫηεζε δηαηΪμεσλ εμαεξηζκνχ. Δπεηδά, φκσο, ε δηαδξνκά ησλ
αγσγψλ ησλ εζσηεξηθνχ πδξαγσγεέσλ ησλ νηθηζκψλ εθηεέλεηαη θαη ζε πεξηνρΫο κε ηνπηθΪ
πςειΪ ζεκεέα, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε δηαηΪμεσλ εμαεξηζκνχ ζε θαηΪιιειεο ζΫζεηο.
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Δπέζεο, εέλαη απαξαέηεηε ε πξφβιεςε δηαηΪμεσλ γηα ηελ εθθΫλσζε ηκάκαηνο ά ηνπ
ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ ζε πεξέπησζε βιΪβεο ά ζπληάξεζεο. Ζ ηνπνζΫηεζε εθθελσηψλ
γέλεηαη ζε ηνπηθΪ ρακειΪ ζεκεέα ηνπ δηθηχνπ. ην παξφλ Ϋξγν, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε
απιψλ θξεαηέσλ εθθΫλσζεο πνπ ζα πεξηιακβΪλνπλ δηθιεέδα εθθελσηά δηακΫηξνπ DN50
θαη ηαρπζχλδεζκν DN50, ψζηε λα εέλαη εθηθηά ε ζχλδεζε κε θαηΪιιειε θνξεηά ζπζθεπά
εθθΫλσζεο. Γηα ηηο νλνκαζηηθΫο πηΫζεηο ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ εμαξηεκΪησλ, πνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο εθθελσηΫο, ηζρχνπλ ηα φζα αλαθΫξζεθαλ αλσηΫξσ γηα ηελ
πεξέπησζε ησλ αεξεμαγσγψλ.
Σα θξεΪηηα ησλ αεξεμαγσγψλ θαη εθθελσηψλ πξνηεέλεηαη λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ
νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C30/37, κε νπιηζκφ B500c. ΚΪησζη ηνπ θχξηνπ
ζψκαηνο ησλ θξεαηέσλ, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε ζηξψζεο θαζαξηφηεηαο απφ Ϊνπιν
ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C12/15 θαη πΪρνπο 10cm. Ζ εμσηεξηθά επηθΪλεηα ηνπ θξεαηένπ
κνλψλεηαη κε ζηξψζε δηπιάο αζθαιηηθάο επΪιεηςεο. Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηέσλ ζα
εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ ειαηφ ρπηνζέδεξν, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ124, κε
ηεηξΪγσλν θαπΪθη αλνέγκαηνο 600mm x 600mm, θιΪζεο D400, εδξαδφκελα ζε ηεηξΪγσλν
πιαέζην θαη εθνδηαζκΫλα κε αληηθιεπηηθά δηΪηαμε. Γηα ηελ εέζνδν - Ϋμνδν ηνπ πξνζσπηθνχ
εληφο ησλ ζαιΪκσλ ησλ θξεαηέσλ πξνβιΫπνληαη ρπηνζηδεξΫο βαζκέδεο παθησκΫλεο ζηα
ηνηρψκαηα.
ε φια ηα δέθηπα δηαλνκάο ησλ νηθηζκψλ πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε αεξεμαγσγψλ δηπιάο
ελΫξγεηαο δηακΫηξνπ DN50 θαη θιΪζεο πέεζεο PN16atm, θαζψο νη αγσγνέ ηνπ δηθηχνπ
πξνβιΫπεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιάλεο νλνκαζηηθάο πέεζεο ιεηηνπξγέαο
PN12,5atm.
ηε ζπλΫρεηα παξαηέζεληαη ζηνηρεέα γηα ηα θξεΪηηα ησλ αεξεμαγσγψλ θαη εθθελσηψλ ηνπ
θΪζε δηθηχνπ.


Οηθηζκόο Λαηκνύ

πλνιηθΪ, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε Ϋληεθα (11) θξεαηέσλ αεξεμαγσγψλ θαη πΫληε (5)
απιψλ θξεαηέσλ εθθΫλσζεο. εκεηψλεηαη, φηη εληφο ηνπ θξεαηένπ ηνπ εθθελσηά ε2, ζα
ηνπνζεηεζεέ θαη ε δηθιεέδα δ2.


Οηθηζκόο ΚαιιηζΫαο

πλνιηθΪ, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε Ϋμη (6) ηεκαρέσλ αεξεμαγσγψλ ζην δέθηπν χδξεπζεο,
νη νπνένη ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο πΫληε (5) θξεαηέσλ, θαζψο νη αεξεμαγσγνέ Αα1 θαη Βα1
ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφ θξεΪηην. Δπέζεο, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε ηεζζΪξσλ (4)
απιψλ θξεαηέσλ εθθΫλσζεο.
[CUI001A]
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Οηθηζκόο Καξπώλ

πλνιηθΪ, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε ηεζζΪξσλ (4) αεξεμαγσγψλ θαη δχν (2) απιψλ
θξεαηέσλ εθθΫλσζεο. εκεηψλεηαη φηη ζην θξεΪηην ηνπ εθθελσηά ε1 ζα ηνπνζεηεζεέ θαη ε
δηθιεέδα δ15.


Οηθηζκόο ΦαξΪδσλ

πλνιηθΪ, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε πΫληε (5) αεξεμαγσγψλ θαη ηξηψλ (3) απιψλ
θξεαηέσλ εθθΫλσζεο.


Οηθηζκόο Βξνληεξνύ

πλνιηθΪ, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε Ϋμη (6) αεξεμαγσγψλ θαη δχν (2) απιψλ θξεαηέσλ
εθθΫλσζεο.


Οηθηζκόο Κξπζηαιινπεγάο

πλνιηθΪ, πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε δεθαπΫληε (15) αεξεμαγσγψλ θαη νρηψ (8) απιψλ
θξεαηέσλ εθθΫλσζεο.
ηα επφκελα ζράκαηα απεηθνλέδνληαη ε θΪηνςε θαη κηα ραξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ θξεαηένπ
ηνπ κνλνχ αεξεμαγσγνχ θαη ηνπ δηπινχ αεξεμαγσγνχ, εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 2,00m x
1,50m, θαζψο θαη ηνπ ηξηπινχ αεξεμαγσγνχ, εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 2,00m x 2,50m, ην
νπνέν εθαξκφδεηαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Κξπζηαιινπεγάο.

[CUI001A]
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ράκα 11.17: ΚΪηνςε ηνπ ηππηθνχ θξεαηένπ κνλνχ αεξεμαγσγνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 11.18: Υαξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ ηππηθνχ θξεαηένπ κνλνχ αεξεμαγσγνχ (ην ζράκα
εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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ράκα 11.19: ΚΪηνςε ηνπ ηππηθνχ θξεαηένπ δηπινχ αεξεμαγσγνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 11.20: Υαξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ ηππηθνχ θξεαηένπ δηπινχ αεξεμαγσγνχ (ην ζράκα
εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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ράκα 11.21: ΚΪηνςε ηνπ ηππηθνχ θξεαηένπ ηξηπινχ αεξεμαγσγνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 11.22: Υαξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ ηππηθνχ θξεαηένπ ηξηπινχ αεξεμαγσγνχ (ην ζράκα
εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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ηα επφκελα ζράκαηα απεηθνλέδνληαη ε θΪηνςε θαη κηα ραξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ απινχ
θξεαηένπ εθθελσηά, εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 1,50m x 1,50m.

ράκα 11.23: ΚΪηνςε ηνπ απινχ θξεαηένπ εθθελσηά (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).

ράκα 11.24: Υαξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ απινχ θξεαηένπ εθθελσηά (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).
ηα επφκελα ζράκαηα, νκνέσο, απεηθνλέδνληαη ε θΪηνςε θαη κηα ραξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ
απινχ θξεαηένπ εθθελσηά ζε πΫξαο αγσγνχ, εζσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ 1,50m x 1,50m.
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ράκα 11.25: ΚΪηνςε ηνπ απινχ θξεαηένπ εθθελσηά ζε πΫξαο αγσγνχ (ην ζράκα εέλαη Ϊλεπ
θιέκαθαο).

ράκα 11.26: Υαξαθηεξηζηηθά ηνκά ηνπ απινχ θξεαηένπ εθθελσηά ζε πΫξαο αγσγνχ (ην
ζράκα εέλαη Ϊλεπ θιέκαθαο).
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11.4. ΑΝΑΜΟΝΔ ΤΝΓΔΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΤΓΡΔΤΖ
ηα εζσηεξηθΪ δέθηπα χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ πξνβιΫπεηαη ε θαηαζθεπά λΫσλ αλακνλψλ
ζχλδεζεο θαηαλαισηψλ χδξεπζεο, ε δηΪηαμε ησλ νπνέσλ εκθαλέδεηαη ζηα ζρΫδηα κε ηέηιν:
«Σππηθά δηΪηαμε αλακνλάο ζχλδεζεο θαηαλαισηψλ» πνπ παξαηέζεληαη ζηηο κειΫηεο. Οη
λΫεο αλακνλΫο ζχλδεζεο θαηαλαισηψλ ζα πεξηιακβΪλνπλ ηα αθφινπζα:


ΔγθαηΪζηαζε ειεθηξνζπγθνιινχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρένπ πδξνιεςέαο (ζΫιια).



ΔγθαηΪζηαζε ειεθηξνκνχθαο δηαζχλδεζεο ηνπ παξαπΪλσ ηεκαρένπ.



ΔγθαηΪζηαζε ζσιάλα πνιπαηζπιελένπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10)
θαηΪ ΔΝ 12201-2, θιΪζεο πέεζεο PN12,5 θαη δηακΫηξνπ Ø32, απφ ην ζεκεέν
πδξνιεςέαο κΫρξη ην θξεΪηην αλακνλάο ζχλδεζεο θαηαλαισηά. ην ειεχζεξν Ϊθξν
ηνπ ζσιάλα εγθαζέζηαηαη κέα απνκνλσηηθά δηθιεέδα βαξΫσο ηχπνπ θαη δηακΫηξνπ
1’’ καδέ κε ηε βαιβέδα αληεπηζηξνθάο πνπ ηνπνζεηεέηαη πξηλ απφ ην κεηξεηά
παξνράο.



ΔγθαηΪζηαζε

πξνθαηαζθεπαζκΫλνπ,

απφ

ζθπξφδεκα

θαηεγνξέαο

C35/45,

θξεαηένπ αλακνλάο ζχλδεζεο θαηαλαισηά, (θσληθνχ ά νξζνγσληθνχ ηχπνπ,
θαηΪιιεισλ δηαζηΪζεσλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζέα θαη πΪρνπο
ηνηρσκΪησλ ηνπιΪρηζηνλ 0,10cm). Σν θξεΪηην ζα θΫξεη ζηελ επηθΪλεηΪ ηνπ
Ϊλνηγκα κε ρπηνζηδεξφ θΪιπκκα (θαηεγνξέαο D250) γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ
κεηξεηά θαη ηεο απνκνλσηηθάο δηθιεέδαο.
Δηδηθφηεξα, πξνβιΫπεηαη ε θαηαζθεπά ησλ θΪησζη αλακνλψλ ζχλδεζεο θαηαλαισηψλ
χδξεπζεο:


ην δέθηπν ηνπ νηθηζκνχ Κξπζηαιινπεγάο πξνβιΫπνληαη 83 λΫεο ζπλδΫζεηο



ην δέθηπν ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ πξνβιΫπνληαη 45 λΫεο ζπλδΫζεηο



ην δέθηπν ηνπ νηθηζκνχ ΦαξΪδσλ πξνβιΫπνληαη 100 λΫεο ζπλδΫζεηο



ην δέθηπν ηνπ νηθηζκνχ Βξνληεξνχ πξνβιΫπνληαη 80 λΫεο ζπλδΫζεηο



ην δέθηπν ηνπ νηθηζκνχ Λαηκνχ πξνβιΫπνληαη 150 λΫεο ζπλδΫζεηο



ην δέθηπν ηνπ νηθηζκνχ ΚαιιηζΫαο πξνβιΫπνληαη 70 λΫεο ζπλδΫζεηο

εκεηψλεηαη φηη, ιφγσ ηεο παξΪιιειεο φδεπζεο ησλ αγσγψλ ησλ δχν δσλψλ πνπ
πξνβιΫπνληαη ζηνπο νηθηζκνχο Κξπζηαιινπεγάο, ΚαιιηζΫαο θαη Λαηκνχ, πξΫπεη λα δνζεέ
ηδηαέηεξε πξνζνρά θαηΪ ηε θΪζε ηεο θαηαζθεπάο ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ λΫσλ
αλακνλψλ ζχλδεζεο θαηαλαισηψλ χδξεπζεο. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε εθΪζηνηε θαηνηθέα
πξΫπεη λα ζπλδΫεηαη ζηνλ αγσγφ ηεο δψλεο ζηελ νπνέα αλάθεη.
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12. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
Πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα εηδνπνηάζεη
εγγξΪθσο ηελ Αξραηνινγηθά Τπεξεζέα. Όπνπ ππΪξρεη πηζαλφηεηα ζπλΪληεζεο
αξραηνινγηθψλ επξεκΪησλ θαη αλΪινγα κε ην εέδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα
εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθά πεξηνρά, εέλαη πηζαλφ ν αλΪδνρνο λα ππνρξεσζεέ λα εθηειΫζεη
δηεξεπλεηηθΫο ηνκΫο ά θαη Ϊιινπ εέδνπο εξεπλεηηθΫο εξγαζέεο. ην ηεχρνο ηεο Δηδηθάο
πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ νη ππνρξεψζεηο θαη νη
επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
ΚαηΪ ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ δελ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο θαζψο νη αγσγνέ ζα
δηΫξρνληαη απφ ηνπο πθηζηΪκελνπο δηαλνηγκΫλνπο δξφκνπο.
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13. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ
Γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθΪησ απαηηνχκελα πιηθΪ:


Αγσγνέ

χδξεπζεο

απνηεινχκελνη

απφ

ζσιάλεο

πνιπαηζπιελένπ

ζπκπαγνχο

ηνηρψκαηνο (PE100 MRS10) νλνκαζηηθάο θιΪζεο πέεζεο PN12,5


Θεξκηθά κφλσζε κε αθξψδεο πιηθφ ειαζηνκεξΫο, θιεηζηψλ θπςειψλ απφ ζπλζεηηθφ
θανπηζνχθ, γηα πξνζηαζέα ησλ αγσγψλ απφ ηνλ παγεηφ ηνπο ρεηκεξηλνχο κάλεο



θπξνδΫκαηα: C12/15, C25/30 θαη C30/37



ηδεξφο νπιηζκφο: B500C



Δπηρψζεηο : κε θαιΪ ζπκππθλσκΫλα πξντφληα εθζθαθάο,



Άκκνο πξνειΫπζεσο ιαηνκεένπ, γηα ηηο ζηξψζεηο Ϋδξαζεο θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ
αγσγψλ



Ξπινδεχγκαηα, γηα ηελ αληηζηάξημε ησλ αγσγψλ



Ξπιφηππνη : ζπλάζεηο



ΠΫηξα ηνπηθάο πξνΫιεπζεο, ε νπνέα ηνπνζεηεέηαη πΪλσ ζε ηζηκεληνθνλέα ζπλνιηθνχ
πΪρνπο 9cm γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ πιαθνζηξσκΫλσλ νδψλ



Δγθηβσηηζκφο αγσγψλ κε Ϊκκν ιαηνκεένπ



ΓνκηθΪ πιΫγκαηα #Σ377, #Σ257 θαη #Σ131



Θξαπζηφ ακκνρΪιηθν ιαηνκεένπ, γηα ηελ θαηαζθεπά ηεο ππφβαζεο θαη ηεο βΪζεο
νδνζηξσζέαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ, ηηο ζπκπιεξσκαηηθΫο ηερληθΫο
πξνδηαγξαθΫο θαη ηηο ινηπΫο ηερληθΫο νδεγέεο



Αζθαιηηθά πξνεπΪιεηςε θαη ζπγθνιιεηηθά επΪιεηςε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
ΔΣΔΠ θαη ηηο ινηπΫο ηερληθΫο νδεγέεο



Αζθαιηηθά ζηξψζε βΪζεσο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ θαη ινηπΫο ηερληθΫο
νδεγέεο



Αζθαιηηθά ζηξψζε θπθινθνξέαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ θαη ινηπΫο ηερληθΫο
νδεγέεο



Οη αλαγθαέεο ζπζθεπΫο θαη εμαξηάκαηα ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ (δηθιεέδεο, αεξεμαγσγνέ,
δηαηΪμεηο εθθΫλσζεο θιπ).
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Οη θΪζεηο ζηηο νπνέεο επηκεξέδνληαη νη εξγαζέεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, θαζψο θαη νη
εθαξκνδφκελεο κΫζνδνη εξγαζέαο, αλΪ θΪζε, εέλαη νη εμάο:


ΠξνπαξαζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο – ΥσκαηνπξγηθΫο εξγαζέεο
o

ΠξνπαξαζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο – πξνεηνηκαζέα θαη νινθιάξσζε ηεο εξγνηαμηαθάο
αλΪπηπμεο



o

Κνπά – Απνμάισζε αζθαιηηθνχ ηΪπεηα

o

Δθζθαθά νξπγκΪησλ – πνξαδηθΫο αληηζηεξέμεηο πξαλψλ

Καηαζθεπά αγσγψλ, θξεαηέσλ θαη ινηπψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ
o

Πξνζθφκηζε ζσιάλσλ πιεζένλ ηνπ ζθΪκκαηνο

o

Μφξθσζε ηνπ ππζκΫλα ηνπ ζθΪκκαηνο

o

Καηαβέβαζε ζην ζθΪκκα θαη ζχλδεζε ησλ ζσιάλσλ κεηαμχ ηνπο

o

Δγθηβσηηζκφο ησλ ζσιάλσλ κε Ϊκκν

o

Καηαζθεπά ησλ θξεαηέσλ ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ. ΣνπνζΫηεζε εληφο ησλ
θξεαηέσλ ησλ αλαγθαέσλ ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη ειΫγρνπ

o

χλδεζε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκάο κε ηα θξεΪηηα ειΫγρνπ, εθηΫιεζε ησλ
πδξαπιηθψλ δνθηκψλ, ξχζκηζε ησλ ζπζθεπψλ ειΫγρνπ



Δξγαζέεο απνθαηΪζηαζεο
o

Δπέρσζε ηΪθξσλ – ζπκπχθλσζε – αθαέξεζε αληηζηεξέμεσλ

o

ΑπνθαηαζηΪζεηο νδνζηξσκΪησλ

o

ΑπνκΪθξπλζε πιενλαδφλησλ πιηθψλ, εξγαιεέσλ, κεραλεκΪησλ, θιπ.
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14. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
14.1. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΥΧΜΑΣΗΜΧΝ

ΓΑΠΑΝΖ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε αξηζ.
ΓΝγ/νηθ35577/ΦΝ466 (ΦΔΚ 1746Β’/19-5-2017) εγθξέζεθε ν θαλνληζκφο πεξηγξαθηθψλ
ηηκνινγέσλ εξγαζηψλ, φπσο εθαξκφδεηαη απφ ηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα
αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016. Πξφθεηηαη γηα λΫα
πιάξε Ϋθδνζε ησλ Δληαέσλ Σηκνινγέσλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Τπνδνκψλ (πεξηγξαθηθΪ
Ϊξζξα θαη ηηκΫο κνλΪδαο), ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ πξνζζεθψλ θαη

δηνξζψζεσλ πνπ εέραλ άδε εγθξηζεέ, αιιΪ θαη λΫα Ϊξζξα θαζψο θαη αιιαγΫο πεξηγξαθψλ
θαη ηηκψλ.
ηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ Δληαέσλ Σηκνινγέσλ πεξηιακβΪλεηαη πέλαθαο ηηκψλ ηνπ
κεηαθνξηθνχ Ϋξγνπ αλΪ θπβνρηιηφκεηξν (m3×km) γηα ηα Ϊξζξα πνπ απαηηεέηαη ν ζρεηηθφο
ππνινγηζκφο (επηζεκαέλνληαη κε αζηεξέζθν *) θαη παξνπζηΪδεηαη ζηε ζπλΫρεηα.
Πέλαθαο 1.1: ΣηκΫο κνλΪδαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ δαπΪλεο κεηαθνξηθνχ θφζηνπο πιηθψλ
(Πεγά: Γεληθνέ Όξνη Δληαέσλ Σηκνινγέσλ).
Καηεγνξηνπνέεζε
(βαηφηεηα νδνχ, απφζηαζε, κάθνο ηκάκαηνο)

ΓαπΪλε
3

(€/m •km)

ε αζηηθΫο πεξηνρΫο
- απφζηαζε < 5 km
- απφζηαζε ≥ 5 km
Δθηόο πόιεσο

0,28
0,21

· νδνέ θαιάο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km
- απφζηαζε ≥ 5 km
· νδνέ θαθάο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km
- απφζηαζε ≥ 5 km
· εξγνηαμηαθΫο νδνέ
- απφζηαζε < 3 km
- απφζηαζε ≥ 3 km
Πξόζζεηε ηηκά γηα παξαηεηακΫλε αλακνλά
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθΪ, εθζθαθΫο
ζεκειέσλ θαη
εθζθαθΫο)

ραλδΪθσλ,

κηθξάο

θιέκαθαο

0,20
0,19
0,25
0,21
0,22
0,20
0,03

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο δαπΪλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ Ϋξγνπ ιακβΪλεη ππφςε εθηφο απφ
ηηο απνζηΪζεηο κεηαθνξΪο, ηελ θαηΪζηαζε ηεο βαηφηεηαο ησλ νδψλ πξνζπΫιαζεο (νδνέ
θαιάο/θαθάο βαηφηεηαο, εξγνηαμηαθΫο νδνέ), ηε δηΫιεπζε ζε αζηηθΫο ά κε αζηηθΫο πεξηνρΫο,
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ελψ δέλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεηαη ππφςε θαη ε παξαηεηακΫλε αλακνλά (εθφζνλ
ππΪξρεη) γηα ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο.

εκεηψλεηαη επέζεο φηη, κε ηελ πξνγελΫζηεξε Δγθχθιην 7, αξ. πξση. Γ11γ/ν/5/8/12-022013, εέρε δνζεέ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζην ιεπηνκεξΫζηαην ππνινγηζκφ ηεο δαπΪλεο ηνπ
κεηαθνξηθνχ Ϋξγνπ θαη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ εέρε δηεπθξηληζηεέ φηη απαηηεέηαη ν θαζνξηζκφο
ηνπ ΚΫληξνπ ΒΪξνπο (ΚΒ) ησλ ρσκαηηζκψλ ηνπ Ϋξγνπ θαη ν ππνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο
κεηαθνξΪο απφ ηα ππΪξρνληα ιαηνκεέα αδξαλψλ πιηθψλ ά ηνπο ρψξνπο απφζεζεο.
ΓεληθΪ ζε εθαξκνγά ησλ αλσηΫξσ, αθνινπζεέηαη ε παξαθΪησ κεζνδνινγέα γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ κεηαθνξηθνχ Ϋξγνπ.
1.

Καζνξέδεηαη ην ΚΒ ρσκαηηζκψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ.

2.

Γηεξεπλνχληαη νη ππΪξρνπζεο ζΫζεηο αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ
θαζψο θαη ησλ ρψξσλ απφζεζεο. Γηα ην ζΫκα απηφ Ϋγηλε ρξάζε ηεο δνξπθνξηθάο
απεηθφληζεο ηνπ Google Earth. Ζ πξνκάζεηα ησλ δαλεέσλ πιηθψλ ζα γέλεη απφ
εγθεθξηκΫλνπο ρψξνπο πιεζένλ ηεο πεξηνράο ηνπ Ϋξγνπ. αλ ρψξνο απφζεζεο ησλ
πξντφλησλ θαζαηξΫζεσλ ζθπξνδεκΪησλ θαη αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, αιιΪ θαη ησλ
αθαηΪιιεισλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθάο, ζα ρξεζηκνπνηεζεέ κνλΪδα
αλαθχθισζεο αδξαλψλ πιεζένλ ηεο πεξηνράο ηνπ Ϋξγνπ.

3.

ηε ζπλΫρεηα, Ϋγηλε ε ρΪξαμε ησλ πιεζηΫζηεξσλ νδηθψλ δηαδξνκψλ κΫρξη ην θΫληξν
βΪξνπο (ΚΒ) ρσκαηηζκψλ ηνπ Ϋξγνπ. Οη δηαδξνκΫο απηΫο ρσξέζζεθαλ κε θφκβνπο
ζε ηκάκαηα κε εληαέα ραξαθηεξηζηηθΪ (π.ρ. νδφο θαιάο βαηφηεηαο εθηφο θαηνηθεκΫλεο
πεξηνράο). Απφ ην κάθνο ησλ ηκεκΪησλ απηψλ πξνθχπηνπλ νη επέ κΫξνπο δαπΪλεο

απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ νπνέσλ εμΪγεηαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο ζε €/m3 γηα θΪζε
δηαδξνκά. Ζ ηειηθά δαπΪλε απνηειεέ ην κΫζν φξν (MΟ.) ησλ δαπαλψλ κεηαθνξηθνχ
Ϋξγνπ, ε νπνέα θαη πξνζηέζεηαη ζηα ζρεηηθΪ Ϊξζξα ηνπ ηηκνινγένπ.
Ζ ζπλνιηθά απφζηαζε κεηαθνξΪο ησλ ΑΔΚΚ ππνινγέδεηαη ζε 68,00km ηα νπνέα αθνξνχλ
νδνχο θαιάο βαηφηεηαο εθηφο θαηνηθεκΫλσλ πεξηνρψλ. Δπέζεο, ε ζπλνιηθά απφζηαζε
κεηαθνξΪο ησλ ζξαπζηψλ πιηθψλ ππνινγέδεηαη ζε 68,00km, ηα νπνέα επέζεο αθνξνχλ
νδνχο

θαιάο

βαηφηεηαο

εθηφο

θαηνηθεκΫλσλ

πεξηνρψλ.

ηνλ

θΪησζη

πέλαθα

παξνπζηΪδεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξΪο.
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Πέλαθαο 14.1: ΑλΪιπζε θφζηνπο δαπΪλεο κεηαθνξΪο
ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ζχκθσλα κε ηελ Γ11γ/ν/3/20/20-3-2013
απφθαζε ηνπ ΤΠΑΝΑΝΤΜΔΓΗ (ΦΔΚ 639Β 20-3-2013))
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΑΠΑΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΓΡΑΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
Α. ΓΑΝΔΗΑ ΤΛΗΚΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ
Α1. Απόζηαζε 63,00 km εθηόο αζηηθώλ πεξηνρώλ ζε νδνύο θαιάο βαηόηεηαο (≥ 5km) 3
Σ.Μ.: 0,19€/m ·km
Α2. Απόζηαζε 5,00 km εληόο αζηηθώλ πεξηνρώλ ζε νδνύο θαιάο βαηόηεηαο (≥ 5km) 3
Σ.Μ.: 0,21€/m ·km
3
Κφζηνο κεηαθνξΪο γηα θΪζε κνλΪδα φγθνπ (€/m ): Κ1 = 0,19 * 63,00 + 0,21 * 5,00 = 13,05
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΑΝΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΡΟΔΛΔΤΖ
ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ
3
ΚΑ = Κ1 = 11,12 €/m
Β. ΠΛΔΟΝΑΕΟΝΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΚΚΑΦΖ ΓΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Β1. Απόζηαζε 63,00 km εθηόο αζηηθώλ πεξηνρώλ ζε νδνύο θαιάο βαηόηεηαο (≥ 5km) 3
Σ.Μ.: 0,19€/m ·km
Β2. Απόζηαζε 5,00 km εληόο αζηηθώλ πεξηνρώλ ζε νδνύο θαιάο βαηόηεηαο (≥ 5km) 3
Σ.Μ.: 0,21€/m ·km
3
Κφζηνο κεηαθνξΪο γηα θΪζε κνλΪδα φγθνπ (€/m ): Κ1 = 0,19 * 63,00 + 0,21 * 5,00 = 13,05
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΛΔΟΝΑΕΟΝΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΚΚΑΦΖ
ΓΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
3
ΚΒ = Κ1 = 11,12 €/m

1

14.2. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ην παξφλ Ϋξγν, ε δηαρεέξηζε ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ πξνηεέλεηαη λα γέλεη κΫζσ
εγθεθξηκΫλνπ ζπζηάκαηνο ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο. Ζ απνδεκέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο
δαπΪλεο απηΫο, γέλεηαη ζε βΪξνο ηνπ θνλδπιένπ ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, φπσο
πξνβιΫπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋξγνπ ην νπνέν αλΫξρεηαη ζε 97.700,00€. .
Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ πξννξέδνληαη γηα ελαιιαθηηθά δηαρεέξηζε πξνΫθπςαλ απφ
ηηο αλαιπηηθΫο πξνκεηξάζεηο ηνπ Ϋξγνπ. Δπεηδά, νη πνζφηεηεο πξνκεηξψληαη ζε m3 ά m2
θαη ηα απφβιεηα πνπ παξαδέδνληαη ζην ζχζηεκα ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο πιεξψλνληαη
κε κνλΪδα κΫηξεζεο ηνλ ηφλν, γέλεηαη ρξάζε ησλ εηδηθψλ βαξψλ ησλ επέ κΫξνπο πιηθψλ.
Οη ηηκΫο ησλ εηδηθψλ βαξψλ πξνΫξρνληαη απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ πιινγηθνχ πζηάκαηνο
Δλαιιαθηηθάο Γηαρεέξηζεο Απνβιάησλ Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ & Καηεδαθέζεσλ κε ηέηιν
«Αλαθχθισζε ΑΔΚΚ Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο Α.Δ. – ΑΝΑΚΔΜ» (http://www.anakem.gr).
ηνλ παξαθΪησ Πέλαθα ππνινγέδεηαη ε δαπΪλε ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο, κε βΪζε ηηο
πνζφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνκΫηξεζε ησλ Ϋξγσλ.
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Πέλαθαο 14.2: Τπνινγηζκφο δαπΪλεο ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο
Καηεγνξέα
απνβιάησλ

Όγθνο
3

ΒΪξνο

3

ΔηζθνξΪ Σειηθά εηζθνξΪ

(tn)

(€/tn)

(€)

8.350,00

1,60 13.360,00

3,02

40.927,40

6.900,00

2,30 15.870,00

3,02

47.927,40

1,300,00

2,40

3,02

9.422,40

ύλνιν κε ζηξνγγπινπνέεζε

97.700,00

(m )
ΔθζθαθΫο
γαησδψλ εδαθψλ
ΔθζθαθΫο
βξαρσδψλ
εδαθψλ
Άζθαιηνο /
θπξφδεκα

Δηδηθό βΪξνο
(tn/m )

3.120,00

14.3. ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ - ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ζ πξνκΫηξεζε ηεο κειΫηεο αθνξΪ ζε εξγαζέεο πδξαπιηθψλ θαη πεξηιακβΪλεη ηελ
αλαιπηηθά πξνκΫηξεζε ησλ ζπλνιηθψλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
πεξαέσζε ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ. Οη πξνκεηξάζεηο ηνπ Ϋξγνπ νκαδνπνηνχληαη βΪζεη ηεο
Απφθαζεο κε αξηζ. ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ 466 "Καζνξηζκφο ΟκΪδσλ Δξγαζηψλ αλΪ
θαηεγνξέα Ϋξγσλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ ηνπ Ν. 4412/2016".
Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ Ϋγηλε ζχκθσλα κε ηα Δληαέα Σηκνιφγηα Δξγαζηψλ γηα
δεκφζηεο

ζπκβΪζεηο

Ϋξγσλ,

φπσο

απηΪ

εγθξέζεθαλ

κε

ηελ

Απφθαζε

Αξηζ.

ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 1746/19-5-2017) κε ζΫκα «Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ
Σηκνινγέσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ», ηνπ Τπνπξγεένπ Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξΪηεζεο ηνπ Ϋξγνπ αλΫξρεηαη ζε 4.300.000,00 Δπξώ θαη
αλαιχεηαη σο θΪησζη:


ΓαπΪλε Δξγαζηψλ :



ΓεληθΪ Ϋμνδα θαη Όθεινο εξγνιΪβνπ (18%) :

444.188,21 Δπξψ



Απξφβιεπηα (15%) :

436.785,08 Δπξψ



ΑπνινγηζηηθΪ:

97.700,00 Δπξψ



ΓΔ & ΟΔ Απνινγηζηηθψλ:

17.586,00 Δπξψ



Αλαζεψξεζε :



Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (24%):

2.467.712,30 Δπξψ

3.770,35 Δπξψ
832.258,07 Δπξψ

Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλΪδνο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ Ϋληερλε νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ,
παξαηέζεληαη ζην ηεχρνο ηνπ Σηκνινγένπ.
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15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ
Γηα ηελ πεξΪησζε φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, νξέδεηαη ζπλνιηθά πξνζεζκέα
δεθανθηώ (18) κελώλ. Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ θΪζεσλ εθηΫιεζεο ησλ Ϋξγσλ θαη ησλ
εθαξκνδφκελσλ θαηΪ θΪζε κεζφδσλ εξγαζέαο παξαηέζεηαη ζην ηεχρνο κε ηέηιν “Σεχρνο
ΥξνλνδηαγξΪκκαηνο / ΠξνγξΪκκαηνο Καηαζθεπάο Έξγνπ”.
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