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1.         ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1         ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Σχετικά με το  εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Τ.Κ.  Μεγαλοκάμπου,  Σιταγρών,  Αργυρούπολής και 

Μικροκάμπου δεν υπάρχει καμία προγενέστερη μελέτη.

1.2         ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η μελέτη  αντικατάστασης του  εξωτερικού  υδραγωγείου  των Τοπικών Κοινοτήτων Μεγαλοκάμπου, 

Σιταγρών,  Αργυρούπολής  και  Μικροκάμπου  εκπονείται  από  το  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  

Περιβάλλοντος του Δήμου Προσοτσάνης.

Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου από το οποίο υδροδοτούνται οι 

Τοπικές  Κοινότητες  Μεγαλοκάμπου,  Σιταγρών,  Αργυρούπολης  και  Μικροκάμπου,  στην  κατασκευή  νέου 

αγωγού για τη μεταφορά νερού από την υφιστάμενη υδρομάστευση (Τούμπεκ)  έως το αντλιοστάσιο και 

καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο μέχρι τη δεξαμενή στην περιοχή «Πλατάνι».

2.         ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1         ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ  

Ο Δήμος Προσοτσάνης βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,  

κοντά στην είσοδο από την Κεντρική Μακεδονία, προς τους Νομούς Δράμας και Καβάλας.

Ο Δήμος Προσοτσάνης συστάθηκε με το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αποτελείται από 

τις Δημοτικές ενότητες (πρώην δήμους) Προσοτσάνης και Σιταγρών που είχαν συσταθεί με το Ν.2539/1997 

(Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας)

Ο  Δήμος  Προσοτσάνης  περιλαμβάνει  τις  Δημοτικές  Ενότητες  (πρώην  δήμοι)  Προσοτσάνης  και  

Σιταγρών,  δύο  Δημοτικές  Κοινότητες  (άνω  των  2000  κατοίκων)  (Προσοτσάνης  και  Πετρούσας)  και  16 

Τοπικές Κοινότητες (κάτω των 2000 κατοίκων)

Η Δημοτική ενότητα Προσοτσάνης περιλαμβάνει τις τοπικές και δημοτικές  κοινότητες:

Α/α Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός

1 Προσοτσάνη 3,937

2 Ανθοχώρι 155
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3 Γραμμένη 460

4 Καλή Βρύση 1,065

5 Καλλιθέα 626

6 Κοκκινόγεια 600

6.1 Αγγίτης 108

6.2 Πηγές 71

7 Μικρόπολη 1,102

8 Πανόραμα 89

9 Πετρούσα 1,945

9.1 Σταυρός 132

10 Πύργοι 318

11 Χαριτωμένη 607

Σύνολο 11,215

Η Δημοτική ενότητα Σιταγρών περιλαμβάνει τις τοπικές κοινότητες:

Α/α Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός

1 Φωτολίβος 1,817

2 Αργυρούπολη 755

3 Μαυρολεύκη 563

4 Μεγαλόκαμπος 427

5 Μικρόκαμπος 340

6 Περιχώρα 361

6.1 Άγιος Μηνάς 5

7 Σιταγροί 998

Σύνολο 5,266

2.2         ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

Σύμφωνα  με  τις  μεταπολεμικές  απογραφές,  η  εξέλιξη  του  αριθμού  του  μόνιμου  πληθυσμού  των 

Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών έχει ως εξής :

Έτος 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Μεγαλόκαμπος 740 675 486 478 474 427 449

Σιταγροί 1205 1078 836 862 752 998 1124
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Αργυρούπολη 639 672 644 622 629 755 851

Μικρόκαμπος 540 507 409 340 336 340 357

Μαυρολεύκη 904 779 526 590 541 563 592

Περιχώρα 552 536 302 252 400 366 385

Φωτολίβος 2179 2095 1820 1788 1728 1817 2007

ΣΥΝΟΛΟ 6759 6342 5023 4932 4860 5266 5765

Ετήσια μεταβολή  -6.17% -20.80% -1.81% -1.46% 8.35% 9.47%

Παρατηρείται  σχετική σταθερότητα του πληθυσμού από το 1951 μέχρι το 1961 και αρκετά μεγάλη  

μείωση  τη  δεκαετία  του  1960  η  οποία  οφείλεται  στα  μεταναστευτικά  ρεύματα  που  δημιουργήθηκαν  με 

κατεύθυνση τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης αλλά και  τα μεγάλα αστικά κέντρα (αγροτική έξοδος).  Την 

επόμενη  περίοδο  1971-1991  υπάρχει  σταθεροποίηση  του  πληθυσμού.  Την  περίοδο  1991-2001 

παρουσιάζεται αύξηση του πληθυσμού (της τάξεως του 1% ανά έτος) που φανερώνει κάποια δυναμική.

Για το σύνολο της χρονικής περιόδου των 50 ετών και  το σύνολο του πληθυσμού της Δημοτικής 

Ενότητας Σιταγρών διαπιστώνεται μείωση του πληθυσμού κατά 14.71%

Με δεδομένη την αυξητική τάση του πληθυσμού και την μέχρι πρότινος ύπαρξη της έδρας του Δήμου 

στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Φωτολίβους, αλλά και με την παραδοχή της λήψης μέτρων για την ανάπτυξη  

της περιοχής εκτιμάται  ότι  ο πληθυσμός των Τοπικών Κοινοτήτων Σιταγρών και  Αργυρούπολης θα έχει 

ετήσια αύξηση του πληθυσμού κατά 1.5% ενώ οι Τοπικές Κοινότητες Μεγαλοκάμπου και Μικροκάμπου κατά 

0.΄50%.

Προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση Τοπικών Κοινοτήτων

Έτος 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

Προβλεπό
μενη 

Ετήσια 
μεταβολή
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Μεγαλόκαμπος 740 675 486 478 474 427 449 472 496 521 548 0.50%

Σιταγροί 1205 1078 836 862 752 998 1158 1344 1560 1810 2101 1.50%

Αργυρούπολη 639 672 644 622 629 755 876 1017 1180 1369 1589 1.50%

Μικρόκαμπος 540 507 409 340 336 340 357 375 394 414 435 0.50%

ΣΥΝΟΛΟ 3124 2932 2375 2302 2191 2520 2840 3208 3630 4114 4673

Ετήσια μεταβολή  -6.15% -19.00% -3.07% -4.82% 15.02% 12.70% 12.96% 13.15% 13.33% 13.59%

Πιθανή εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού
Μεγαλοκάμπου, Σιταγρών, Αργυρούπολης, Μικροκάμπου
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2.1         ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Στις Τοπικές Κοινότητες Μεγαλοκάμπου, Σιταγρών, Αργυρούπολής και Μικροκάμπου δεν υφίσταται 

ΓΠΣ και δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες κατηγορίες χρήσεων γης.
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2.3         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

Στη Δημοτική Ενότητα Σιταγρών ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας κυριαρχεί (70% γεωργία, 30% 

κτηνοτροφία).

Σε ότι αφορά την φυτική παραγωγή το γεωργικό εργατικό δυναμικό έχει εξειδικευθεί σε συγκεκριμένες 

καλλιέργειες  οι  οποίες  όμως  στηρίζουν  την  αποδοτικότητά  τους  στις  μέχρι  πρόσφατα  ενισχύσεις  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωτογενής τομέας απασχολεί μεγάλο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

με μειωτικές όμως τάσεις.

Η  Προσοτσάνη  ως  έδρα  του  δήμου  ευνοήθηκε  από  τη  συνένωση  Δήμων  και  Κοινοτήτων  με  το 

πρόγραμμα  Ι.  Καποδίστριας  και  εμφανίζει  κάποιας  μορφής  αστικοποίηση  με  την  ανάπτυξη  του 

δευτερογενούς τομέα στο βιοτεχνικό πάρκο. Επίσης στη Δημοτική Ενότητα Προσοτσάνης (πρώην δήμος 

Προσοτσάνης)  υπάρχει  δυναμική  για  τουριστική  ανάπτυξη  (σπήλαιο  του  Αγγίτη,  φαράγγι  Πετρούσας 

Πύργων, δασός καστανιάς, τα αρχαία ευρήματα της Καλής Βρύσης κ.α.).

3.         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

3.1         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Αντικείμενο  της  μελέτης  αποτελεί  η  αποτύπωση της  νέας  όδευσης  του  εξωτερικού  υδραγωγείου  των Τοπικών 

Κοινοτήτων  Μεγαλοκάμπου, Σιταγρών, Αργυρούπολής και  Μικροκάμπου του Δήμου Προσοτσάνης του νομού 

Δράμας με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για την αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου κεντρικού δικτύου 

ύδρευσής του. Αποτυπώνεται επίσης και η διαδρομή της όδευσης των νέων αγωγών από το αντλιοστάσιο μέχρι τη θέση 

πλατάνι και από την υδρομάστευση (Τούμπεκ) μέχρι το αντλιοστάσιο.

Η  όδευση  του  νέου  μελετώμενου  κεντρικού  αγωγού  αποφασίστηκε  με  γνώμονα  την  βέλτιστη  οικονομοτεχνική 

εφαρμογή της κατά την κατασκευή. Για να καταστεί δυνατή η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης του εξωτερικού δικτύου του 

οικισμού  απαραίτητη  προϋπόθεση  αποτελεί  η  ύπαρξη  λεπτομερειακού  και  αξιόπιστου  τοπογραφικού  υποβάθρου 

κατάλληλης κλίμακας. 

Οι εργασίες οι οποίες εκπονήθηκαν για τη σύνταξη του υποβάθρου είναι οι εξής : 

Α) Εξάρτηση δικτύου αποτύπωσης από τριγωνομετρικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ.. 

Β) Αποτύπωση χαρακτηριστικών σημείων εδάφους σε όλο το μήκος της επιλεγμένης διαδρομής.

Η εξάρτηση του δικτύου έγινε  από το υφιστάμενο τριγωνομετρικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ.  με  τη χρήση δορυφορικών 

μεθόδων (GPS), στο Ενιαίο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ’87).
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Κατά μήκους  της  όδευσης  του  αγωγού  υφίστανται  διάφορες  διανομές  και  αναδασμοί  αγροκτημάτων.  Λήφθηκε 

μέριμνα έτσι ώστε ο αγωγός να διέρχεται καθ’ όλο το μήκος του από αγροτικές οδούς και όχι από ιδιοκτησίες. Για να 

επιτευχθεί  αυτό έγινε ενιαία απεικόνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε όλο το μήκος του αγωγού. Αναλυτικότερα 

σχεδιάστηκαν όλες οι εμπλεκόμενες διανομές, αναδασμοί κατά μήκους του αγωγού με τη βοήθεια οροσήμων και με τη 

χρήση  αναλυτικών  εξισώσεων  ανάχθηκαν  όλα  τα  γραμμικά  μεγέθη  στο  επίπεδο  της  ΕΓΣΑ’87  από  τα  επί  μέρους  

συστήματα αναφοράς τους.

Η τοπογραφική αποτύπωση κάλυψε ολόκληρη την όδευση του αγωγού δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα εκτός από την 

υψομετρική απόδοση και στις τεχνικές κατασκευές που επιβάλλεται να διέρθει ο αγωγός (αρδευτικά κανάλια, τεχνικά, 

γέφυρες  κλπ).  Δόθηκε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  λεπτομερή  απόδοση  του  ανάγλυφου  της  όδευσης  αλλά   και  των 

υφιστάμενων υλικών των οδών λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων της υδραυλικής μελέτης.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους - DTM (απόδοση του εδάφους στις 

τρεις διαστάσεις χ , ψ, h σε ψηφιακή μορφή) επί του οποίου εκπονήθηκε η υδραυλική μελέτη. Το τοπογραφικό υπόβαθρο 

παραδίδεται σε ένα φύλλο σχεδίου σε κλίμακα 1:5000 καθώς επίσης και σε ψηφιακή μορφή στο επισυναπτόμενο CD.

3.2         ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Ο Υπολογισμός του δικτύου έγινε για πρόβλεψη της πληθυσμιακής αύξησης στα επόμενα 40 χρόνια.  

Ο πληθυσμός το έτος 2051 εκτιμάται σε 4673 άτομα.

3.3         ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  

Τρεις καταστάσεις λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου είναι δυνατές :

Α) Κατάσταση λειτουργίας ΒΙ Μέγιστη παροχή αντλιοστασίων χωρίς 
κατανάλωση δικτύου Στατική πίεση

Ββ) Κατάσταση λειτουργίας ΒΙΙβ
Μέση κατανάλωση κατά την ημέρα μεγίστης 
παροχής (εξωτερικό υδραγωγείο) Q = Qμέγιστη ημερήσια [lt/sec]

Γβ)
Κατάσταση λειτουργίας 
ΒΙΙΙβ

Κατάσταση πυρκαγιάς (εξωτερικό υδραγωγείο) Q = QΠ + Qμέγιστη ημερήσια

3.4         ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Μέση ημερήσια κατανάλωση : Qμέση ημερήσια = 200 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

Μέγιστη ημερήσια παροχή

Συντελεστής ημερήσιας αιχμής : pημερήσια μέγιστη = 2.30

Qμέγιστη ημερήσια =  460 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]
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Μέγιστη ωριαία παροχή

Συντελεστής ωριαίας αιχμής : pωριαία μέγιστη = 3.50

Qμέγιστη ωριαία =  700 [λίτρα/κάτοικο/ημέρα]

Παροχή πυρκαγιάς

Για κατοικημένες περιοχές, χωριά και βιοτεχνικές περιοχές και για αριθμό ορόφων κτιρίων μικρότερο ή 

ίσο με 3, και για μικρό κίνδυνο πυρκαγιάς, η απαιτούμενη παροχή πυρκαγιάς είναι  QΠ = 13.33  lt/sec. Για 

αριθμό ορόφων μεγαλύτερο από 3 ή για μεσαίο κίνδυνο πυρκαγιάς, η απαιτούμενη παροχή πυρκαγιάς είναι 

QΠ = 26.66 lt/sec

Ο απαιτούμενος χρόνος για την παροχή 13.33  lt/sec, σύμφωνα με τους αμερικάνικους κανονισμούς 

είναι 2 ώρες.

3.5         ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Για την επίλυση των προβλημάτων σε σωληνωτούς αγωγούς υπό πίεση, η ροή θεωρείται σταθερή 

(μόνιμη),  και  απαιτεί  την ταυτόχρονη  λύση των εξισώσεων  συνέχειας,  κίνησης (Darcy –  Weisbach)  και 

τριβής.

Για  τον  υπολογισμό  των  απωλειών  τριβών  η  πεπλεγμένης  μορφής  εξίσωση  Colebrook –  White, 

επιλύεται  αριθμητικά με μεθόδους επαναλήψεων και  δοκιμών.  Συμπληρωματικά χρησιμοποιείται  ακριβής 

προσεγγιστική εξίσωση

Οι τοπικές απώλειες ενέργειας δεν υπολογίζονται χωριστά αλλά λαμβάνονται υπόψη ως προσαύξηση 

του συντελεστή τραχύτητας του αγωγού

4.         ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

4.1         ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ  

Οι Τοπικές Κοινότητες Μεγαλοκάμπου, Σιταγρών, Αργυρούπολης και Μικροκάμπου, υδρεύονται από 

υδρομάστευση στην περιοχή Τούμπεκ που βρίσκεται 3.7 Km δυτικά του Μεγαλοκάμπου. 

Η Τοπική Κοινότητα Περιχώρας υδρεύεται  μέσω γεώτρησης, ενώ όταν η ποσότητα του νερού δεν 

επαρκεί, τίθεται σε λειτουργία και το αντλιοστάσιο της Περιχώρας που βρίσκεται σε υδρομάστευση 3.5 Km 

δυτικά του Μεγαλοκάμπου

Τεχνική Έκθεση Σελίδα 10 από 17



Στη θέση «Πλατάνι», υφίσταται υδρομάστευση που εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο ανάγκες άρδευσης,  

ενώ αρκετή ποσότητα νερού υπερχειλίζει.

Επειδή  ο  υφιστάμενος  αγωγός  έχει  απώλειες  σε  πολλά  σημεία  και  σημαντικές  ποσότητες  νερού 

χάνονται, συμπληρωματικά λειτουργούν γεωτρήσεις κοντά στους οικισμούς από τις οποίες συμπληρώνεται η  

ελλείπουσα ποσότητα νερού.

4.2         ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  

Δεν υφίσταται κεντρική δεξαμενή, αλλά υδατόπυργοι σε κάθε κοινότητα, όγκου 100m3 περίπου ο κάθε 

ένας.

Οι υδατόπυργοι είναι ανεπαρκείς τόσο για τις ανάγκες αποθήκευσης νερού, αλλά και για την εξισωτική 

λειτουργία.  Επίσης  είναι  χαμηλού  ύψους και  σε  συνδυασμό με  το  πεπαλαιωμένο,  ανεπαρκές,  ακτινωτό 

εσωτερικό  δίκτυο  είναι  αδύνατη  η  επίτευξη  ικανοποιητικών  πιέσεων  παρά  μόνο  μέσω  πιεστικών 

συγκροτημάτων

4.3         ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ  

Το εξωτερικό υδραγωγείο μήκους 10 περίπου Km κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 με σωλήνες 

από αμιαντοτσιμένο.  Σήμερα το δίκτυο είναι  σε  πολύ κακή κατάσταση, παρουσιάζει  διαρκώς βλάβες με 

αποτέλεσμα  να  έχει  καταστεί  σχεδόν  ανενεργός.  Οι  Τοπικές  Κοινότητες  Μεγαλοκάμπου,  Σιταγρών, 

Αργυρούπολης και Μικροκάμπου υδροδοτούνται κατά κύριο λόγο από γεωτρήσεις

4.4         ΑΡΔΕΥΣΗ  

Εκτιμάται ότι από το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών, αρδεύονται και μικρές καλλιέργειες που πιθανόν 

να μην καταγράφονται με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αβεβαιότητες σχετικά με την απαιτούμενη ποσότητα 

νερού.
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5.         ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

5.1         ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ  

Αντικαθίσταται  ο  αγωγός  του  εξωτερικού  υδραγωγείου  με  νέο  από  πολυαιθυλένιο  ονομαστικής 

διαμέτρου από  ∅200 μέχρι  ∅315 και πίεσης 10  atm συνολικού μήκους 9.840,66  m (Χ.Θ. 0+034.05 μέχρι 

9+874.71).  Ο  αγωγός  τροφοδοτεί  κατά  σειρά  τους  οικισμούς  του  Μεγαλοκάμπου  (Χ.Θ.  5+030.45), 

Μικροκάμπου (μέσω διακλάδωσης στη Χ.Θ.  5+221.18 και  αγωγού μήκούς 2840.36  m),  Σιταγρών (Χ.Θ. 

8+018.33)  και  Αργυρούπολης  (Χ.Θ.  9+874.71) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ  ΔΙΟΤΙ  ΑΛΛΑΖΟΥΝ  ΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Ό αγωγός αποτελείται από 5 τμήματα:

Τμήμα Διάμετρος
Υλικό Τροφοδοτούμενοι οικισμοί Μήκος

[m]

1 ∅315 PE Μεγαλόκαμπος, Σιταγροί, Αργυρούπολη, 
Μικρόκαμπος 4996.54

2 ∅250 PΕ Σιταγροί, Αργυρούπολη, Μικρόκαμπος 190.73

3 ∅250 PΕ Σιταγροί, Αργυρούπολη 2797.15

4 ∅200 PΕ Αργυρούπολη 1856.38
5 ∅125 PΕ Αγωγός προς Μικρόκαμπο 2840.36

Ο αγωγός  του  εξωτερικού  υδραγωγείου  κατασκευάζεται  εξ  ολοκλήρου  σε  νόμιμους  δρόμους  του 

αγροκτήματος. 

Επίσης  κατασκευάζονται  και  οι  συνδέσεις  του  εξωτερικού  υδραγωγείου  με  το  εσωτερικό  δίκτυο 

ύδρευσης και τους υδατόπυργους των κοινοτήτων

5.2         ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ  

Διακόπτεται  η παροχή από την υδρομάστευση (Τούμπεκ)  προς τον παλαιό  (αντικαθιστούμενο) 

αγωγό και το νερό της υδρομάστευσης οδηγείται μέσω νέου αγωγού σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο. Ο νέος 

αυτός αγωγός είναι ονομαστικής διαμέτρου ∅250 και έχει μήκος 232.26 m

Στο  διαθέσιμο  χώρο  του  υφιστάμενου  αντλιοστασίου  θα  εγκατασταθούν  νέες  αντλίες  που  θα 

τροφοδοτούν  τη  νέα  δεξαμενή  (στη  θέση  πλατάνι)  μέσω  νέου  καταθλιπτικού  αγωγού.  Ο  νέος 

καταθλιπτικός αγωγός είναι ονομαστικής διαμέτρου ∅200 και έχει μήκος 938.19 m
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Συνοπτικά στοιχεία των νέων αγωγών:

Τμήμα Διάμετρος
Υλικό Τροφοδοσία Μήκος

[m]

6 ∅250 PE Υδρομάστευση (Τούμπεκ) – Αντλιοστάσιο 232.26

7 ∅200 PΕ Καταθλιπτικός. Αντλιοστάσιο – νέα δεξαμενή 938.19

∅200 PΕ Υδρομάστευση (πλατάνι) – νέα δεξαμενή 50.00

Στο σκάμμα του καταθλιπτικού αγωγού θα τοποθετηθεί καλώδιο ΝΥΥ 4Χ2.5 που θα λειτουργεί με 

χαμηλή τάση και θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία δεξαμενής και αντλιοστασίου για την λειτουργία  

των αυτοματισμών.

Οι νέοι αγωγοί κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νόμιμους δρόμους του αγροκτήματος. 

5.3         ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής όγκος αποθήκευσης για την εξισωτική λειτουργία, την παροχή 

πυρκαγιάς, και τελικά την ύπαρξη αποθηκευμένου όγκου νερού για 12 ώρες περίπου σε περίπτωση βλάβης 

του αντλιοστασίου, απαιτείται δεξαμενή όγκου 1000 m3.

Η δεξαμενή θα είναι κλειστή, μεταλλική, προκατασκευασμένη, στεγανοποιημένη με ειδική μεμβράνη. 

Οι  ακριβείς  διαστάσεις  της  δεξαμενής,  ο  αριθμός  των  θαλάμων,  και  οι  επιμέρους  λεπτομέρειες,  θα 

καθοριστούν από τους σχετικούς όρους δημοπράτησης της προμήθειας.

Η δεξαμενή θα είναι εξ ολοκλήρου βυθισμένη στο έδαφος ώστε να μπορεί να δεχθεί με βαρύτητα το 

πλεονάζον νερό της υδρομάστευσης στη θέση πλατάνι.

Η  δεξαμενή  θα  κατασκευαστεί  στο  αγροτεμάχιο  με  αριθμό  3841  του  αγροκτήματος  Καλλιθέας,  

ιδιοκτησίας του Δήμου Προσοτσάνης. Περιμετρικά του αγροτεμαχίου θα κατασκευαστεί περίφραξη.

5.4         ΦΡΕΑΤΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ  

Κατά  μήκος  του  αγωγού  εγκαθίστανται  δικλείδες  απομόνωσης,  εξαερωτές  και   εκκενωτές.  Θα 

τοποθετηθούν βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα στα υψηλότερα και σημεία καθαρισμού στα χαμηλότερα 

σημεία του εξωτερικού υδραγωγείου. 

Εξαερωτές-εκκενωτές αγωγού μεταφοράς. Τμήμα 1, 2, 3, 4.
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Δεξαμενή-Μεγαλόκαμπος-Σιταγροί-Αργυρούπολη

Α/α
Χιλιομετρικές θέσεις 

εξαερωτών

Χιλιομετρικές θέσεις 

εκκενωτών

1 0+034.05 0+291.58

2 0+516.19 2+367.32

3 0+884.45 2+678.69

4 2+279.31 3+255.09

5 2+486.79 3+466.24

6 3+126.93 4+010.88

7 3+382.24 4+289.09

8 3+730.62 4+912.14

9 4+196.46 5+785.79

10 4+738.33 6+759.11

11 5+606.37 7+816.78

12 6+510.50 9+254.02

13 7+662.69

14 9+085.59

15 9+874.71

Εξαερωτές-εκκενωτές αγωγού μεταφοράς. Τμήμα 5.

Αγωγός προς Μικρόκαμπο

Α/α
Χιλιομετρικές θέσεις 

εξαερωτών

Χιλιομετρικές θέσεις 

εκκενωτών

1 0+693.79 1+435.97

2 1+318.28 2+390.08

3 2+262.68

4 2+840.36

Εξαερωτές-εκκενωτές αγωγού μεταφοράς. Τμήμα 6

Υδρομάστευση (Τούμπεκ) - Αντλιοστάσιο

Α/α
Χιλιομετρικές θέσεις 

εξαερωτών

Χιλιομετρικές θέσεις 

εκκενωτών

1 0+000.00 0+232.26

2 0+195.49
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Εξαερωτές-εκκενωτές καταθλιπτικού αγωγού. Τμήμα 7

Αντλιοστάσιο προς Δεξαμενή

Α/α
Χιλιομετρικές θέσεις 

εξαερωτων

Χιλιομετρικές θέσεις 

εκκενωτών

1 0+000.00 0+725.06

2 0+582.49

3 0+852.84

Οι βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα θα DN80/16 amt για τον αγωγό Ø315 και DN50/16 atm. Πριν 

από κάθε βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα τοποθετείται συρταρωτή δικλείδα DN50/16 atm.

Οι  εκκενωτές  κατασκευάζονται  με  τοποθέτηση  δικλείδας  στον  αγωγό  μεταφοράς  και  δικλείδας 

DN80/16 atm. Ο αγωγός θα εκκενώνεται μέσω αγωγού Ø110

5.5         ΥΛΙΚΑ  

Οι αγωγοί θα κατασκευαστούν από πολυαιθυλένιο 3ης γενεάς, 10 atm

Θα  χρησιμοποιηθούν  συρταρωτές  δικλείδες  ελαστικής  έμφραξης  από  χυτοσίδηρο  σφαιροειδούς 

γραφίτη GGG 40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1983-76 και ονομαστικής πιέσεως 16 bar.

Τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ονομαστικής πιέσεως τουλάχιστον 16 

bar. 

Η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους θα γίνει  με μετωπική συγκόλληση.  Απαγορεύεται  η χρήση 

πλαστικών εξαρτημάτων για την μηχανική σύνδεση των σωλήνων.

Η σύνδεση των συσκευών υπό πίεση (βαλβίδες κλπ) με τον αγωγό, γίνεται μέσω ειδικών τεμαχίων 

από  πολυαιθυλένιο  (λαιμοί,  ταύ,  συστολές  κλπ)  αντίστοιχης  ονομαστικής  πίεσης  με  τον  αγωγό.  Οι 

διακλαδώσεις θα γίνονται με χρήση ταφ (όχι σέλλας)

Εφόσον δεν υπάρχουν στο εμπόριο ή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά 

τεμάχια από πολυαιθυλένιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο GGG 

40 ή καλύτερο τα οποία όμως θα εξασφαλίζουν την αγκύρωσή τους με τον αγωγό. Θα χρησιμοποιηθούν 

εποξειδικά βαμμένες χαλύβδινες φλάντζες (ή ανοξείδωτες).
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5.6         ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ  

Το  συμβατικό  πλάτος  του  σκάμματος  λαμβάνεται  ίσο  με  την  εξωτερική  διάμετρο  του  αγωγού 

προσαυξημένη κατά 50 εκ. Στην περίπτωση που τοποθετούνται δύο αγωγοί στο ίδιο σκάμμα, η απόσταση 

μεταξύ των αγωγών θα είναι 30 εκ και το πλάτος του σκάμματος θα λαμβάνεται ίσο με το άθροισμα των δύο 

εξωτερικών διαμέτρων των αγωγών προσαυξημένο κατά 80 εκ.

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο σκάμμα γίνεται  σύμφωνα με το σχέδιο «ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ». 

Στον πυθμένα του σκάμματος διαστρώνεται άμμος ελάχιστου πάχους 10 εκ για τα τμήματα όπου το έδαφος 

είναι γαιώδες-ημιβραχώδες και 20 εκ για το τμήμα όπου ο πυθμένας του σκάμματος είναι βραχώδης. Πάνω 

στην  στρώση  άμμου  τοποθετείται  ο  αγωγός και  στη  συνέχεια  ο  αγωγός καλύπτεται  με  στρώση άμμου 

πάχους 15 εκ.

Για την βραχώδη εκσκαφή δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά.

Για  το  τμήμα  του  αγωγού  από  υδρομάστευση  (τούμπεκ)  προς  Αντλιοστάσιο  (τμήμα  6),  που  θα 

τοποθετηθεί σε βάθος μεγαλύτερο των 4 μέτρων, θα γίνει πρώτα γενική εκσκαφή σε όσο μήκος απαιτείται  

(περίπου 70 μ, ΧΘ 0+103.00 μέχρι 0+172.00),  ώστε το βάθος το βάθος της εκσκαφής τάφρου να είναι  

πάντα όχι μεγαλύτερο από 4 m.

Ο απομένων όγκος εκσκαφής θα πληρωθεί:

• για τον αγωγό μεταφοράς (τμήμα 1, 2, 3, 4)

o με προϊόντα εκσκαφής από  τη δεξαμενή (Χ.Θ. 0+034.05) μέχρι Χ.Θ. 4+445.47.

o με  υλικό  της  Π.Τ.Π.  Ο-150  από  τη  Χ.Θ.  4+445.47)  μέχρι  την  Αργυρούπολη  (Χ.Θ.  

9+874.71)

• για τον αγωγό μεταφοράς προς Μικρόκαμπο (τμήμα 5), με υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150

• για  τον  αγωγό  από  υδρομάστευση  (τούμπεκ)  προς  Αντλιοστάσιο  (τμήμα  6),  με  προϊόντα 

εκσκαφής.

• για  τον  καταθλιπτικό  αγωγό  από  αντλιοστάσιο  μέχρι  τη  δεξαμενή  (τμήμα  7),  με  προϊόντα 

εκσκαφής. 

Όπου ο αγωγός διέρχεται από μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο και τα σκάμμα πληρώνεται με προϊόντα 

εκσκαφής, τα τελευταία 20 εκ της εκσκαφής θα πληρωθούν με υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150.

Η  αποκατάσταση  των  ασφαλτικών  οδοστρωμάτων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  σχετικό  άρθρο  του 

τιμολογίου.
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Τα πλεονάζοντα  προϊόντα  εκσκαφής θα  απομακρύνονται.  Η  επιλογή  των θέσεων  απόθεσης των 

προϊόντων εκσκαφής γίνεται από το Δήμο Προσοτσάνης σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους.  Τα προϊόντα  της εκσκαφής,  αφού αποτεθούν στην  οριστική  τους  θέση,  θα διαστρωθούν (χωρίς 

απαιτήσεις συμπύκνωσης) σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Η προτεινόμενη θέση 

απόθεσης  των  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφής  είναι  ο  ΧΑΔΑ  του  Δήμου  Προσοτσάνης  στη  θέση 

Κουρού Τσάι, 2 Km περίπου νοτιανατολικά της Προσοτσάνης.

Τα  ασφαλτικά  οδοστρώματα,  οι  πλακοστρώσεις,  τσιμεντοστρώσεις,  τα  κρασπεδόρειθρα   κλπ  θα 

αποκαθίστανται σύμφωνα με το σχετικά άρθρα του τιμολογίου.

Ο συντάξας Θεωρήθηκε
Προσοτσάνη       /      /2011 Προσοτσάνη      /      /2011

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περ/ντος

Γεώργιος Μαρτιάδης Δέσποινα Δεληγιαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός
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