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ΤΜΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ

α) Είδος του έργου και χρήση αυτού.
Το υπόψη έργο είναι  υδραυλικό έργο.  Αντικείμενό του είναι  η σύνδεση της ανατολικής δεξαμενής  της 

Καλλιθέας, μέσω καταθλιπτικού αγωγού, με υφιστάμενη γεώτρηση, η κατασκευή δεξαμενής εξισορρόπησης και  
αντλιοστασίου για την τροφοδοσία της δεξαμενής Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Προσοτσάνης.

β) Περιγραφή
Με το έργο αυτό κατασκευάζονται:

• Νέα δεξαμενή (εξισορρόπησης) 
• Αντλιοστάσιο όπου θα εγκατασταθεί πλήρες αντλητικό συγκρότημα. Θα αντλείται νερό από τη νέα 

δεξαμενή (εξισορρόπησης) και θα τροφοδοτείται ο νέος καταθλιπτικός αγωγό.
• Νέος καταθλιπτικός αγωγός από πολυαιθυλένιο μήκος 1250 m, ονομαστικής διαμέτρου Φ160, που 

θα μεταφέρει το αντλούμενο νερό στην υφιστάμενη ανατολική δεξαμενή της Καλλιθέας. Επί του 
αγωγού θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα φρεάτια όπου θα εγκατασταθούν οι συσκευές ελέγχου 
του αγωγού (εκκενωτές, εξαερωτές, δικλείδες)

• Η υφιστάμενη δεξαμενή θα στεγανοποιηθεί 

γ) Διεύθυνση του έργου
Το έργο θα εκτελεστεί κατά κύριο λόγο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας και 

κατά ένα μικρό μέρος εντός του ρυμοτομικού σχεδίου

δ) Αριθμός άδειας οικοδομής : 
Δεν απαιτείται

ε) Κύριος του έργου
Δήμος Προσοτσάνης
Χ. Σακάρη 15
66200 Προσοτσάνη

στ) Υπόχρεος εκπόνησης του Φ.Α.Υ.
Γεώργιος Μαρτιάδης, Πολιτικός Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ Β’
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Τεχνική περιγραφή

Εξωτερικό υδραγωγείο.
Εγκαθίσταται σε νόμιμες οδούς και σε μέσο βάθος 1.40 μ. Αποτελείται από αγωγούς από πολυαιθυλένιο 

3ης γενεάς με διάμετρο Ø250 για μήκος 3550μ με τις σχετικές δικλείδες ελέγχου, εξαερωτές, και εκκενωτές. Ο 
αγωγός εγκιβωτίζεται με άμμο και απομένων όγκος του σκάμματος πληρώνεται με προϊόντα εκσκαφής (εκτός 
από τα ασφαλτοστρωμένα τμήματα των οδών που πληρώνεται με υλικό της ΠΤΠ Ο-150). Αποκαθίσταται το 
οδόστρωμα.
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Καταθλιπτικός αγωγός
Κατασκευάζεται καταθλιπτικός αγωγός από πολυαιθυλένιο μήκος 1250 m, ονομαστικής διαμέτρου Φ160, 

16 atm για μήκος 1000 m και 20 atm για μήκος 250 m, που θα μεταφέρει το αντλούμενο νερό στην υφιστάμενη 
ανατολική  δεξαμενή  της Καλλιθέας.  Επί  του αγωγού θα κατασκευαστούν τα  απαραίτητα φρεάτια  όπου θα 
εγκατασταθούν οι συσκευές ελέγχου του αγωγού (3 εκκενωτές, 2 εξαερωτές, δικλείδες). Ο αγωγός εγκιβωτίζεται 
με άμμο και απομένων όγκος του σκάμματος πληρώνεται με υλικό της ΠΤΠ Ο-150.

Δεξαμενή εξισορρόπησης
Δεξαμενή καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 5.00x5.00x3.50 m και ωφέλιμου όγκου 62.50 m3 η οποία θα 

τροφοδοτείται από το υφιστάμενο σύστημα γεώτρησης-πομώνας
Η δεξαμενή θα στεγανοποιηθεί εσωτερικά με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικά σε δύο στρώσεις

Θάλαμος αντλιοστασίου
Κατασκευάζεται  αντλιοστάσιο  εσωτερικών  διαστάσεων  5.00x3.50  m  όπου  θα  εγκατασταθεί  πλήρες 

αντλητικό συγκρότημα παροχής 25 m3/hr.  Θα αντλείται  νερό από τη νέα δεξαμενή (εξισορρόπησης) και  θα 
τροφοδοτείται ο νέος καταθλιπτικός αγωγό.

Περιμετρικά της νέας δεξαμενής θα κατασκευαστεί περίφραξη.

Υφιστάμενη δεξαμενή
Η υφιστάμενη δεξαμενή διαστάσεων 7.30x6.00x3.50 m και ωφέλιμου όγκου 153.30 m3, θα στεγανοποιηθεί 

εσωτερικά με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικά σε δύο στρώσεις

β) Παραδοχές μελέτης

Υδραυλικοί υπολογισμοί
Για  τους  υδραυλικούς  υπολογισμούς  χρησιμοποιήθηκε  αριθμητική  μέθοδος  επίλυσης  της  πεπλεγμένης 

μορφής της εξίσωσης Colebrook – White με επαναλήψεις και δοκιμές
Οι απώλειες ενέργειας εξομοιώνονται μέσω του συντελεστή τραχύτητας Κ.
Η κλίση τριβών (κλίση της γραμμής ενέργειας), υπολογίζεται μέσω εκθετικής εξίσωσης που εκφράζει τις 

απώλειες σε σχέση με την παροχή και τον συντελεστή τριβής (Darcy-Weisbach).
Η παροχές του δικτύου υπολογίστηκαν για πληθυσμό μετά από 40 έτη

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι :
Σκυρόδεμα : C16/20 για τη δεξαμενή, τα φρεάτια και λοιπές μικροκατασκευές

C12/15 για τσιμεντοστρώσεις και εγκιβωτισμούς
Χάλυβας : S500
Υλικό πλήρωσης : ΠΤΠ Ο-150 (ή προίόντα εκσκαφής)
Αγωγοί : Πολυαιθυλένιο 3ης γενεάς
Χυτοσίδηρος : GG40 ή GG50

Στατικοί υπολογισμοί
Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος : 25 ΚΝ/m3

Κινητά φορτία : 2.00 KN/m3

Επιτρεπόμενη τάση εδάφους : 200 KN/m2

Μέτρο ελαστικότητας εδάφους: 100000 KN/m2

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας : ΙΙ
Σπουδαιότητα κατασκευής: Σ3
Για τους αντισεισμικούς υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε η ισοδύναμη στατική μέθοδος και  η καθ' ύψος 

κατανομή της σεισμικής δράσης θεωρείται τριγωνική με βάση τον τύπο 3.15 του ΕΑΚ 2000, και με εκκεντρότη-
τες σχεδιασμού σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.3 και το παράρτημα Στ'.
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ΤΜΗΜΑ Γ’
ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά  το  πέρας  της  κατασκευής  θα  προσαρτηθούν  στο  παρών  τεύχος  τα  «ως 
κατασκευάσθει» σχέδια του έργου

ΤΜΗΜΑ Δ’
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θα χρησιμοποιούνται πάντοτε συγκολλητά ειδικά τεμάχια και ποτέ μηχανικής σύνδεσης.
Οι εργασίες συγκόλλησης θα γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο.
Η στεγάνωση της δεξαμενής θα εκτελεστεί από εξειδικευμένο συνεργείο.

ΤΜΗΜΑ Ε’
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Θα  πληρώνεται  σταδιακά  το  δίκτυο  με  ανοιχτούς  τους  εκκενωτές  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ότι  δεν 
παραμένουν υπολείμματα εντός του αγωγού. 

Οι δικλείδες θα ανοίγουν και θα κλείνουν σταδιακά ώστε να μειώνεται η ένταση του υδραυλικού πλήγματος. 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απαγορεύεται οποιαδήποτε σύνδεση είτε ιδιωτικής παροχής είτε διακλάδωσης στον καταθλιπτικό αγωγό
Οποιαδήποτε επέκταση του δικτύου ύδρευσης θα γίνεται μετά από υδραυλική μελέτη για τον έλεγχο της 

δυνατότητας επέκτασης.

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε
Προσοτσάνη           /      /2011 Προσοτσάνη           /      /2011

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περ/ντος

Γεώργιος Μαρτιάδης Δέσποινα Δεληγιαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Σελίδα 5 από 5


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
	ΤΜΗΜΑ Α’
	ΓΕΝΙΚΑ
	ΤΜΗΜΑ Β’

	ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	ΤΜΗΜΑ Γ’

	ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	ΤΜΗΜΑ Δ’

	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
	ΤΜΗΜΑ Ε’

	ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


