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1.        ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1       ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Σχετικά  με  το  εξωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  εκπονήθηκε  διπλωματική  διατριβή  στα 

πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος του ΔΠΘ.

Στην εργασία αυτή:

• Η τοπογραφική αποτύπωση της διαδρομής του αγωγού και  τα αναφερόμενα 

στην μηκοτομή υψόμετρα μετρήθηκαν με GPS χειρός το οποίο έχει σημαντικές 

οριζοντιογραφικές αποκλίσεις (±4 μέτρα) και ακόμη μεγαλύτερες υψομετρικές

• δεν  ήταν  δυνατόν  να  διερευνηθεί  με  ακρίβεια  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  της 

διαδρομής  του  αγωγού  διότι  ξέφευγε  από  τους  στόχους  της  διπλωματικής 

διατριβής

• ενώ λαμβάνεται ως διάρκεια ζωής του αγωγού τα 30 έτη, υπολογίζεται για 20 

χρόνια παραβλέποντας ότι η τελευταία απογραφή έγινε το έτος 2001. 

• Η επιλεγείσα  διατομή  του  αγωγού  ∅180  δεν  είναι  ευρέως  διαδεδομένη  στο 

εμπόριο και  πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα συνδυασμού του αγωγού με 

ειδικά τεμάχια.

• Η επιλεγείσα μέση ημερήσια κατανάλωση ελήφθη από τη βιβλιογραφία.

• Δεν μελετήθηκε ο καταθλιτπικός αγωγός

Συνέπεια  όλων  των  παραπάνω  είναι  η  ανάγκη  εκπόνησης  νέας  μελέτης  για  το 

εξωτερικό υδραγωγείο της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους.

1.2       ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η  μελέτη  αντικατάστασης  του  εξωτερικού  υδραγωγείου  της  Τοπικής  Κοινότητας 

Φωτολίβους εκπονείται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου 

Προσοτσάνης.
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Η μελέτη αφορά στη κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου Τοπικής Κοινότητας 

Φωτολίβους. Δηλαδή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο προς τη δεξαμενή και 

νέου αγωγού από τη δεξαμενή μέχρι τον οικισμό του Φωτολίβους. Επίσης προβλέπεται η 

κατασκευή νέας δεξαμενής.

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

3 Γραμμένη 460

4 Καλή Βρύση 1,065

5 Καλλιθέα 626

6 Κοκκινόγεια 600

6.1 Αγγίτης 108
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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 Αγιος Μηνάς 5

7 Σιταγροί 998

Σύνολο 5,266

2.2       ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

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

πληθυσμού της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους έχει ως εξής :

Έτος 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Άτομα 2179 2095 1820 1788 1728 1817

Ετήσια μεταβολή  -3.85% -13.13% -1.76% -3.36% 5.15%
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Παρατηρείται σχετική μείωση του πληθυσμού από το 1951 μέχρι το 1961 και αρκετά 

μεγάλη  μείωση  του  πληθυσμού  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 μικρή αύξηση του πληθυσμού που φανερώνει κάποια δυναμική.

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

Δήμου διαπιστώνεται μείωση του πληθυσμού κατά 16.61%

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 της Τοπικής 

Κοινότητας του Φωτολίβους θα παρουσιάσει ετήσια αύξηση 1.00%,

Προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση στη Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους

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

Άτομα 2179 2095 1820 1788 1728 1817 2007 2217 2449 2705 2988

Ετήσια 

μεταβολή
 -3.85% -13.13% -1.76% -3.36% 5.15% 16.07% 10.46% 10.46% 10.46% 10.46%
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2.1       ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Στην  Τοπική  ενότητα  Φωτολίβους  δεν  υφίσταται  ΓΠΣ  και  δεν  υπάρχουν 

θεσμοθετημένες κατηγορίες χρήσεων γης.

2.3       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας κυριαρχεί στην περιοχή και 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. 
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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.). Στη Δημοτική Ενότητα Σιταγρών κυριαρχεί η 

απασχόληση στον πρωτογενή τομέα.

3.        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

3.1       ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

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

της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους του νομού Δράμας με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για την 

αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου κεντρικού δικτύου ύδρευσής του.

Η όδευση του νέου μελετούμενου 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 ΓΥΣ. 

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

διαδρομής.

Η εξάρτηση του δικτύου έγινε από το υφιστάμενο τριγωνομετρικό δίκτυο της ΓΥΣ με τη χρήση 

δορυφορικών μεθόδων (GPS), στο Ενιαίο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’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 2988 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
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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]

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
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4.        ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

4.1       ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ  

Η Τοπική  Κοινότητα  Φωτολίβους  υδρεύεται  από γεώτρηση μέσω δεξαμενής  που 

βρίσκεται σε απόσταση 4 περίπου Κm νοτιοδυτικά του οικισμού. Το υφιστάμενο εξωτερικό 

υδραγωγείο  αποτελείται  από  σωλήνες  αμιαντοτσιμέντου  ∅150  και  τμήματά  του  έχουν 

αντικατασταθεί κατά καιρούς.

Μέσω αντλίας και καταθλιπτικού αγωγού τροφοδοτείται η δεξαμενή όγκου 300 m που 

βρίσκεται σε μικρή απόσταση.

4.2       ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  

Το έτος 1961 κατασκευάστηκε ο υδατόπυργος στον οικισμό των Ποντίων. Το έτος 

1968 κατασκευάσθηκε νέα δεξαμενή όγκου 300 m3 που βρίσκεται σε υψόμετρο 95.30 m 

και  χρησιμοποιείται  μέχρι  σήμερα.  Λόγω  της  μορφολογίας  του  εδάφους,  η  δεξαμενή 

βρίσκεται  σε  σχετικά  χαμηλό  υψόμετρο  και  σε  συνδυασμό  με  τη  μικρή  διάμετρο  του 

αγωγού μεταφοράς δεν επιτρέπεται η επίτευξη επαρκών πιέσεων στον οικισμό. 

Ο  όγκος  της  δεξαμενής  είναι  επαρκής  για  την  εξισωτική  λειτουργία  της.  Ο 

απαιτούμενος όγκος για παροχή 24 ωρών είναι  1375 m3,  ενώ η κατασκευή δεξαμενής 

όγκου 300  m3 θα κάλυπτε ικανοποιητικά τις ανάγκες αποθήκευσης νερού για 12 ώρες 

περίπου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου.
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Άποψη της νέας δεξαμενής του Φωτολίβους

4.3       ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ  

Το  πρώτο  εξωτερικό  υδραγωγείο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Φωτολίβους 

κατασκευάσθηκε το έτος 1961 από Αγγλική κατασκευαστική εταιρία από αμιαντοτσιμέντο 

διαμέτρου ∅150. Το μήκος του αγωγού είναι περίπου 3500 m

4.4       ΑΡΔΕΥΣΗ  

Περιμετρικά  του  οικισμού  στο  αγρόκτημα  υπάρχει  επαρκές  αρδευτικό  δίκτυο  με 

συνέπεια να μην υπάρχουν σήμερα αρδευόμενα αγροτεμάχια από το δίκτυο ύδρευσης.
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5.        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

5.1       ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ  

Αντικαθίσταται  ο αγωγός του εξωτερικού υδραγωγείου με νέο  από πολυαιθυλένιο 

ονομαστικής διαμέτρου Φ250 και πίεσης 10 atm συνολικού μήκους 3.550,00 m. Ο αγωγός 

του εξωτερικού υδραγωγείου θα κατασκευαστεί σε νόμιμους δρόμους των αγροκτημάτων.

Στις πεδινές περιοχές ο αγωγός τοποθετείται με πριονωτή χάραξη και γενικά με κλίση 

μεγαλύτερη από 4‰, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα η εκκένωση και ο εξαερισμός του.

5.2       ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ  

Αντικαθίσταται ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο προς τη νέα δεξαμενή. 

Ο Αγωγός θα κατασκευαστεί σε κοινόχρηστη έκταση.

Ο  αγωγός  είναι  από  πολυαιθυλένιο,  μήκους  500.00  m και  διαμέτρου  Ø200  και 

ονομαστικής πίεσης 10 atm. 

Στο σκάμμα 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.

5.3       ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

5.3.1      Γενικά  

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.

Η  δεξαμενή  είναι  καθαρών  εσωτερικών  διαστάσεων  9.80x9.80  m και  ωφέλιμου 

ύψους 3.15 m. Ο συνολικός όγκος του νερού που μπορεί να αποθηκευτεί είναι 302.53 m3.

Ο θάλαμος των δικλείδων έχει διαστάσεις 4.00x3.50 m και τμήμα του κατασκευάζεται 

πάνω από τη δεξαμενή για την προστασία του ανοίγματος ελέγχου της δεξαμενής από τις 

καιρικές συνθήκες και τους αναρμόδιους.

Περιμετρικά της νέας δεξαμενής θα κατασκευαστεί περίφραξη.
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5.3.2      Θεμελίωση  

Η  θεμελίωση της δεξαμενής και του θαλάμου γίνεται με πλάκα γενικής κοιτόστρωσης 

η οποία αποτελεί και το δάπεδό τους. Θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

και  χάλυβας  S500.  Της  κοιτόστρωσης  θα προηγηθεί  η  διάστρωση της  επιφάνειας  της 

εκσκαφής  με  άοπλο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15  πάχους  10  cm.  Ο  οπλισμός  της 

θεμελίωσης  θα  τοποθετηθεί  σε  ύψος  4  cm πάνω  από  τη  στρώση  του  άοπλου 

σκυροδέματος για την προστασία του από τη διάβρωση.

Τα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρυνθούν. Ο απομένων όγκος του σκάμματος θα 

πληρωθεί  με υλικό της ΠΤΠ Ο-150,  ενώ η δεξαμενή περιμετρικά θα καλυφθεί  από τα 

πλεονάζοντα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής του σκάμματος του αγωγού.

5.3.3      Σκελετός  

Θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 και χάλυβας  S500. Οι διατομές, 

τα μήκη, η μορφή και ο αριθμός των ράβδων φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια. 

5.3.4      Στεγανοποίηση  

Είναι  σκόπιμο, για την καλύτερη στεγανοποίηση της δεξαμενής,  και  την καλύτερη 

στατική συμπεριφορά, η τοποθέτηση του οπλισμού να γίνεται με ενιαίες ράβδους, χωρίς 

επικαλύψεις  και  αναμονές  και  ενιαία  σκυροδέτηση.  Κατά  τη  σκυροδέτηση  της 

κοιτόστρωσης θα τοποθετηθεί περιμετρικά ταινία στεγανοποίησης του αρμού τύπου water-

stop πλάτους 300 mm.  Η σκυροδέτηση των τοιχείων θα γίνει υποχρεωτικά σε μία φάση.

Η δεξαμενή θα στεγανοποιηθεί εσωτερικά με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικά σε δύο 

στρώσεις.
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5.4       ΦΡΕΑΤΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ  

Κατά  μήκος  του  αγωγού  εγκαθίστανται  δικλείδες  απομόνωσης,  εξαερωτές  και 

εκκενωτές. Θα τοποθετηθούν 10 βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα στα υψηλότερα και 8 

σημεία  καθαρισμού  στα  χαμηλότερα  σημεία  του  εξωτερικού  υδραγωγείου.  Στον 

καταθλιπτικό αγωγό τοποθετούνται 2 σημεία καθαρισμού, ένα στη διατομή 5 και ένα στο 

χαμηλότερο σημείο, 1 δικλείδα ελέγχου και απομόνωσης του αγωγού, στο αντλιοστάσιο 

και 3 βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα αμέσως μετά το αντλιοστάσιο και στις διατομές 

8 και 12. 

Α/α
Χιλιομετρικές θέσεις 

εξαερωτών

Χιλιομετρικές θέσεις 

εκκενωτών

1 0+143.24 0+086.78

2 0+245.83 0+513.72

3 0+686.11 1+081.74

4 1+432.73 1+878.25

5 2+108.77 2+206.14

6 2+480.66 2+642.81

7 2+768.49 2+891.37

8 2+931.36 2+985.74

9 3+271.15

10 3+459.62

Οι  βαλβίδες  εισαγωγής-εξαγωγής  αέρα  θα  είναι  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

Τεχνική Έκθεση Σελίδα 16 από 18



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. 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  χυτροσίδηρο  GGG 40  ή  καλύτερο  τα  οποία  όμως  θα 

εξασφαλίζουν  την  αγκύρωσή  τους  με  τον  αγωγό.  Θα  χρησιμοποιηθούν  εποξειδικά 

βαμμένες χαλύβδινες φλάντζες (ή ανοξείδωτες).

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». Στο πυθμένα του σκάμματος διαστρώνεται άμμος ελάχιστου πάχους 10 εκ 

για τα τμήματα όπου το έδαφος είναι γαιώδες-ημιβραχώδες (πεδινά τμήματα) και 20 εκ για 

το τμήμα όπου ο πυθμένας του σκάμματος είναι βραχώδης (ορεινό τμήμα). 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.

Ο απομένων όγκος εκσκαφής θα πληρωθεί:

• για τον αγωγό μεταφοράς
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o με υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 από τη δεξαμενή (Χ.Θ. 0+000) μέχρι τη Χ.Θ. 

0+475.75 (διατομή 23)

o με προϊόντα εκσκαφής από  Χ.Θ. 0+475.76 (διατομή 23) περίπου μέχρι 

Χ.Θ. 2+931.36 (διατομή 101). 

o με υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 από τη Χ.Θ. 2+931.36 (διατομή 101) μέχρι τη 

Χ.Θ. 3+513.08 (διατομή 120)

• για τον καταθλιπτικό αγωγό

o με υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 σε όλο το μήκος.

• για τη δεξαμενή

o με υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 μέχρι το ύψος του φυσικού εδάφους.

o Με πλεονάζοντα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής του ορύγματος του αγωγού

Η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνει σύμφωνα με το σχετικό 

άρθρο του τιμολογίου.

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 η θέση Αλμύρα που βρίσκεται σε απόσταση 2.5 Km ανατολικά 

του οικισμού του Φωτολίβους.

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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