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1. ΓΔΝΙΚΑ

Σν παξόλ έξγν αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε-βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμσηεξηθνύ
πδξαγσγείνπ ησλ νηθηζκώλ Παξαδείζηα θαη Φαλαΐηε. πγθεθξηκέλα νη δεμακελέο ύδξεπζεο
ησλ δύν νηθηζκώλ ηξνθνδνηνύληαη από θαηαζιηπηηθό αγσγό ν νπνίνο μεθηλά από
Αληιηνζηάζην πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζηελ δπηηθή όρζε ηνπ ξέκαηνο ‘’Κπηηώλα’’.
Σν Αληιηνζηάζην βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν +415,70κ. θαη ηξνθνδνηείηαη από ηελ
παξαθείκελε πεγή «Βξπζνύιη» κέζσ έξγνπ πδξνκάζηεπζεο θαη αγσγνύ. Σν Αληιηνζηάζην
είλαη εμνπιηζκέλν κε δύν ίδηεο αληιίεο (ελαιιάμ ιεηηνπξγία 1+1) εθ ησλ νπνίσλ ε κία έρεη
πξόζθαηα αληηθαηαζηαζεί. Οη αληιίεο είλαη θαηαζθεπήο ηεο Γαιιηθήο εηαηξίαο PLEUGER
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη Ηκαλ=20,5bar θαη Q=13m3/h.
Σόζν ην νηθνδνκηθό όζν θαη ην Η/Μ κέξνο ηνπ έξγνπ πδξνκάζηεπζεο θαη ηνπ
Αληιηνζηαζίνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ ρξίδνπλ θακίαο επέκβαζεο.
Ο πθηζηάκελνο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 4,2 ρηιηνκέηξσλ είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο από παιαηό ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ DN80 γηα ηα πξώηα 1,4
ρηιηόκεηξα, ελώ ηα ππόινηπα 2,8 ρικ έρνπλ πξόζθαηα αληηθαηαζηαζεί κε πιαζηηθό
ζσιήλα από HDPE δηακέηξνπ DN90 θαη θιάζεο ΡΝ16αηκ.
Η πθηζηάκελε όδεπζε ηνπ αγσγνύ θαη γηα ηα πξώηα 1,4 ρικ (ζηδεξνζσιήλαο) θηλείηαη
αξρηθά παξάιιεια ζην ξέκα θαη αθνύ ην δηαζρίζεη εηζέξρεηαη εληόο ηδηνθηεζηώλ θαη κε
θαηεύζπλζε λνηηνδπηηθή ζπλαληά ηελ παιαηά ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. ε απηό ην ζεκείν
γίλεηαη θαη ε ζύλδεζε ηνπ παιαηνύ ζηδεξνζσιήλα κε ηνλ λεόηεξν ζσιήλα από HDPE. Να
ζεκεησζεί όηη όιν απηό ην ηκήκα ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ (1,4 ρικ ζηδεξνζσιήλα) είλαη
ηνπνζεηεκέλν ζε δύζβαηε πεξηνρή, κε ππθλή βιάζηεζε, ρσξίο νδό πξόζβαζεο. Σα
θξεάηηα ησλ ζπζθεπώλ ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνύ έρνπλ ζεκαληηθέο θζνξέο θαη
δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, ελώ κεγάιν ηκήκα ηνπ αγσγνύ είλαη εληόο ηδηνθηεζηώλ (ρσξάθηα ηα
νπνία πιένλ δελ θαιιηεξγνύληαη κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ππθλή βιάζηεζε). Δθηόο
όισλ ησλ αλσηέξσ, ην ηκήκα ηνπ αγσγνύ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζηδεξνζσιήλα
εκθαλίδεη πνιύ ζπρλά βιάβεο (ζπαζίκαηα, δηαξξνέο θιπ) θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
δπζθνιία πξόζβαζεο θαη εύξεζεο ηνπ ζεκείνπ ηεο βιάβεο δπζρεξαίλνπλ ηδηαίηεξα νη
εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ.
Μεηά ηα πξώηα 1,4ρικ ηεο δύζβαηεο όδεπζεο ηνπ αγσγνύ γίλεηαη ε ζύλδεζε κε ηνλ
λεόηεξν αγσγό από HDPE (κήθνπο 2,8ρικ) ν νπνίνο θηλείηαη αξρηθά επηθαλεηαθά,
παξάιιεια κε ηελ παιαηά ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, θαηόπηλ ππνγεηνπνηείηαη θαη εηζέξρεηαη
εληόο ηνπ νηθηζκνύ Παξαδείζηα γηα λα θαηαιήμεη ζηελ δεμακελή ηνπ νηθηζκνύ. Σν ηκήκα
απηό ηνπ αγσγνύ ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα. Η θεληξηθή δεμακελή Παξαδείζησλ είλαη
ππέξγεηα, όγθνπ 90 κ3 θαη βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν +567,80κ. Γίπια από απηή ηελ
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δεμακελή είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαη δεύηεξε κηθξόηεξε δεμακελή πνπ πδξνδνηεί ηελ
πεξηνρή Φαλαΐηε.

2. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ ηα πξνηεηλόκελα κε ηελ παξνύζα έξγα είλαη ε αληηθαηάζηαζε
ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζηδεξνζσιήλα
(1,4ρικ) κε λέν αγσγό από HDPE αιιά θαη αιιαγή ηεο όδεπζεο απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ νύησο ώζηε λα είλαη εύθνιε ε πξόζβαζε ζηνλ αγσγό θαη ζηα
θξεάηηα ηνπ.
πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε λέα όδεπζε ηνπ αγσγνύ λα αθνινπζήζεη ην πθηζηάκελν νδηθό
δίθηπν, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζηελ αύμεζε ηνπ κήθνπο ηνπ λένπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ θαηά
1ρικ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε όδεπζε, αιιά εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπ.
Άξα ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ λένπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ ζα είλαη 2.365,0κ.
Ο αγσ-γόο ζα θαηαζθεπαζζεί από ζσιήλα HDPE 3εο γεληάο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN
125 θαη νλνκα-ζηηθήο πίεζεο ΡΝ25.

3. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Σσπικό όρσγμα ηοποθέηηζης αγωγών

Οη αγσγνί ηνπνζεηνύληαη ππνγείσο, εληόο ζθάκκαηνο θαηάιιεινπ πιάηνπο ζύκθσλα κε
ηηο πξν-δηαγξαθέο ηνπ πιηθνύ (βι. ρέδην Σ1). Οη αγσγνί εδξάδνληαη θαη εγθηβσηίδνληαη,
κέρξη ύςνπο 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ άληπγα ηνπο, κε ιεπηόθνθθν πιηθό (άκκν)
ιαηνκείνπ. ηε ζπλέρεηα ην ζθάκκα επηρώλεηαη κε θαηάιιεια επηιεγκέλα πξντόληα
εθζθαθήο θαη αθνινύζσο γίλεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο νδνζηξσζίαο (π.ρ.
βάζε, ππόβαζε, αζθαιηηθά). Δπηζεκαίλεηαη όηη όια ηα πιηθά εγθηβσηηζκνύ θαη επίρσζεο
ησλ αγσγώλ πξέπεη λα ζπκππθλώλνληαη επαξθώο θαη ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ
πιηθνύ.
Οη αγσγνί πξνβιέπνληαη εγθηβσηηζκέλνη εληόο ζθπξνδέκαηνο ζηα ζεκεία δηάβαζεο θάησ
από ξέκαηα ή ηερληθά, ζηα ζεκεία εγθάξζηαο δηάβαζεο νδώλ κεγάιεο θπθινθνξίαο θαζώο
θαη όηαλ ην βάζνο ηεο άλσ άληπγαο ηνπο είλαη κηθξόηεξν από 0,70 κ.
Οη ζπλδέζεηο ησλ αγσγώλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ από HDPE κεηαμύ ηνπο ζα γίλνληαη
κε ειε-θηξνκνύθεο. Οη ζπλδέζεηο ησλ αγσγώλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ από HDPE κε
εηδηθά ρπηνζηδεξά ή ραιύβδηλα ηεκάρηα ζα γίλεηαη είηε κε θιάληδεο θαη κε ηε ρξήζε ησλ
εηδηθώλ ιαηκώλ θιάληδαο από HDPE είηε κε εηδηθό ρπηνζηδεξό εμάξηεκα (adaptor).
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ώμαηα αγκύρωζης

ηνπο αγσγνύο από HDPE θαη ζηα ζεκεία όπνπ ηνπνζεηνύληαη εηδηθά ηεκάρηα ζηα νπνία
αλα-πηύζζνληαη δπλάκεηο σζήζεσο (θακπύιεο, ζπζηνιέο θιπ), πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή
ζσκάησλ αγθύξσζεο από ζθπξόδεκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγώλ από πηζαλέο
κεηαθηλήζεηο, ηόζν θαηά ηε θάζε δνθηκήο όζν θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο.
Δπίζεο ζώκαηα αγθύξσζεο πξνβιέπνληαη ζηα ηκήκαηα ησλ αγσγώλ όπνπ ε θαηά κήθνο
θιίζε ηνπο είλαη κεγαιύηεξε από 20%, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζσιελνγξακκήο από
πηζαλή νιίζζεζε.

Φρεάηια και ζσζκεσές λειηοσργίας και ελέγτοσ ηων αγωγών

 Γεληθά
Όιεο νη ζπζθεπέο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ αγσγώλ (π.ρ. δηθιίδεο απνκόλσζεο,
αεξεμαγσγνί) ηνπνζεηνύληαη εληόο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ θξεαηίσλ από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα, νύησο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εύθνιε πξόζβαζε ηόζν γηα ην ρεηξηζκό ηνπο
όζν θαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο.
ε όια ηα θξεάηηα πξνβιέπνληαη θαιύκκαηα από ειαηό ρπηνζίδεξν κε δηάηαμε
θιεηδώκαηνο, θαηεγνξίαο αληνρήο D40 θαζώο θαη θιίκαθεο θαζόδνπ από ην ίδην πιηθό.

 Αεξεμαγσγνί δηπιήο ελεξγείαο
Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ παγίδεπζεο αέξα εληόο ησλ αγσγώλ θαη ηε δεκηνπξγία
αλσκαιηώλ ζηελ πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηνπο (θαηλόκελα ζπειαίσζεο θιπ) εδόζε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνλ ζσζηό εμαεξηζκό ησλ αγσγώλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε αεξεμαγσγώλ ζηα
πςειά ζεκεία θαζώο θαη ζηα ζεκεία απόηνκεο αιιαγήο ηεο θιίζεο.
Οη αεξεμαγσγνί είλαη ηύπνπ δηπιήο ελεξγείαο (εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα), νλνκαζηηθήο
δηακέ-ηξνπ DN50 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο αλάινγεο κε ηνπο αγσγνύο ζηνπο νπνίνπο
ηνπνζεηνύληαη.
πλδένληαη κε ηνλ αγσγό κέζσ θαηάιιειεο δηθιείδαο ίδηαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ θαη
πίεζεο, νύησο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκόλσζε θαη ζπληήξεζε ηνπο.
Η δηάηαμε ηνπ αεξεμαγσγνύ ηνπνζεηείηαη εληόο νξζνγσληθνύ θξεαηίνπ, κεηαβιεηνύ ύςνπο
αλάινγα κε ην βάζνο ηνπ αγσγνύ (βι. ρέδην Σ2).
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 Δθθελσηέο
ε όια ηα ρακειά ζεκεία ησλ αγσγώλ ηνπνζεηνύληαη θαηάιιειεο δηαηάμεηο γηα ηελ
εθθέλσζε ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο.
Η δηάηαμε ηνπ εθθελσηή ηνπνζεηείηαη εληόο νξζνγσληθνύ θξεαηίνπ, κεηαβιεηνύ ύςνπο
αλάινγα κε ην βάζνο ηνπ αγσγνύ (βι. ρέδην Σ2).

ΣΡΙΠΟΛΗ, ΜΑΪΟ 2020

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο
Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ
Πνι. Μερ. κε Α’ β.

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΓΗ
Αγξ. Σνπ. Μερ. κε Α’ β.

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Με ηελ ππ’ αξ. 568/2020 (ΑΓΑ:Ω5ΨΧ7Λ1-4ΜΩ) Απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ

ΣΔΧΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Signed by: PANAGIOTIS
PARASKEVOPOULOS
Date and Time: 2020.05.20 09:41:48 +03:00

4

