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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου εσωτερικού υδραγωγείου της Τοπικής 

Κοινότητας Χαριτωμένης. Το εσωτερικό δίκτυο είναι επίσης κατασκευασμένο από 

αμιαντοσωλήνα διαμέτρου Ø63 και Ø90 και κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή του, 

λόγω της παλαιότητας και του υλικού κατασκευής του. 

2. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

2.1 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 3,553 

2 Ανθοχώρι 132 

3 Γραμμένη 320 

4 Καλή Βρύση 705 

5 Καλλιθέα 378 

6 Κοκκινόγεια 533 
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6.1 Αγγίτης 82 

6.2 Πηγές 50 

7 Μικρόπολη 845 

8 Πανόραμα 42 

9 Πετρούσα 1,704 

9.1 Σταυρός 156 

10 Πύργοι 274 

11 Χαριτωμένη 291 

 Σύνολο 9,065 

 

Η Δημοτική ενότητα Σιταγρών περιλαμβάνει τις τοπικές κοινότητες: 

α/α Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός 

1 Φωτολίβος 1,484 

2 Αργυρούπολη 661 

3 Μαυρολεύκη 418 

4 Μεγαλόκαμπος 309 

5 Μικρόκαμπος 242 

6 Περιχώρα 181 

6.1 Αγ. Μηνάς 4 

7 Σιταγροί 702 

 Σύνολο 4,001 

2.2 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

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

πληθυσμού της Τοπικής Κοινότητας Χαριτωμένης έχει ως εξής : 
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Έτος 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Άτομα 1030 605 561 394 611 291 

Ετήσια μεταβολή   -41.26% -7.27% -29.77% +55.08% -52.37% 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω δεδομένα ο πληθυσμός του οικισμού παρουσίασε 

πολύ μεγάλη μείωση κατά 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 παρατηρείται 

μείωση του πληθυσμού, αλλά με σαφώς μικρότερο ρυθμό. Την περίοδο 1991-2001 

παρουσιάζεται αύξηση του πληθυσμού που φανερώνει κάποια δυναμική. Όμως την 

περίοδο 2001-2011 παρατηρείται νέα μεγάλη μείωση του πληθυσμού, κυρίως λόγω της 

εσωτερικής μετανάστευσης στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Προσοτσάνη και Δράμα) 

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

του οικισμού διαπιστώνεται μείωση του πληθυσμού κατά 71.75% 

Επειδή ο πληθυσμός παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές δεν μπορεί να γίνει σαφής 

πρόβλεψη για την εξέλιξή του κατά τις επόμενες δεκαετίες. Θεωρείται ότι θα ακολουθήσει 

σταθεροποιητικές τάσεις με ενδεχόμενη μια μικρή αύξηση της τάξης του 0.05% ετησίως, 

λόγω της τάσης που παρουσιάζεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης για επιστροφή στον 

πρωτογενή τομέα. 

 

Προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση στη Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης 

Έτος 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 

Άτομα 1030 605 561 394 611 291 306 322 338 355 

10ετής 

μεταβολή 
 -41.26% -7.27% -29.77% 55.1% -52.4% 5.15% 5.23% 4.97% 5.03% 
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2.3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στην Τοπική ενότητα Χαριτωμένης δεν υφίσταται ΓΠΣ και δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένες κατηγορίες χρήσεων γης. 

2.4 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.  

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 τoυ εσωτερικού 

υδραγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Χαριτωμένης του νομού Δράμας με σκοπό την 

εκπόνηση μελέτης για την αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσής του. 

Η όδευση του νέου υπό μελέτη εσωτερικού αγωγού αποφασίστηκε με γνώμονα την 

βέλτιστη οικονομοτεχνική εφαρμογή της κατά την κατασκευή. Για να καταστεί δυνατή η 

εκπόνηση υδραυλικής μελέτης του εσωτερικού 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.  
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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). 

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 1:2000 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. Επειδή πρόκειται για μικρό οικισμό προτιμήθηκε το μοντέλο της 

γραμμικής αύξησης του πληθυσμού. Ο πληθυσμός το έτος 2052 εκτιμάται σε 355 άτομα. 

Με μέση κατανάλωση τα 250 λίτρα ανά κάτοικο και ημέρα για να καλυφθούν οι ανάγκες 

ύδρευσης απαιτείται παροχή 88,75κ.μ./ημέρα. 

3.3  ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΗΓΩΝ 

Η Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης υδρεύεται από τρεις πηγές: 

 την πηγή «Σαουξού» που βρίσκεται σε υψόμετρο 963,63μ., της οποίας η 

παροχή κυμαίνεται από 10 έως 55κ.μ./ώρα 

 την πηγή «Ακμπουρνάρ» που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.079,98μ., της οποίας 

η παροχή κυμαίνεται από 8 έως 55κ.μ./ώρα 

 την πηγή «Καϊτσεκμέ» που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.024,05μ., της οποίας η 

παροχή κυμαίνεται από 2 έως 7κ.μ./ώρα 
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Επομένως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και λαμβάνοντας την ελάχιστη παροχή 

των 20κ.μ./ώρα ή 480κ.μ./ημέρα το νερό αρκεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 1.920 

κατοίκων ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες θεωρώντας ως μέγιστη παροχή τα 122κ.μ/ώρα 

ή 2.928κ.μ./ημέρα το νερό αρκεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 11.712 κατοίκων. 

Επομένως με την κατασκευή του νέου δικτύου σε κάθε περίπτωση υπερκαλύπτονται οι 

ανάγκες των κατοίκων του οικισμού και ενδεχομένως να μπορούν να υδρευθούν και 

γειτονικοί οικισμοί. 

Ο σχεδιασμός του εξωτερικού δικτύου έγινε με γνώμονα τη μεταφορά όλου του νερού 

που διαθέτουν οι πηγές. Οι ανάγκες του πληθυσμού ειδικά υπερκαλύπτονται με τη 

διοχέτευση μέρους του νερού των πηγών. Το υπόλοιπο νερό θα διατεθεί για την κάλυψη 

υδρευτικών αναγκών γειτονικών οικισμών καθώς και αρδευτικών αναγκών. Για τον 

καλύτερο σχεδιασμό του εξωτερικού δικτύου εξετάζονται δύο σενάρια. Στο πρώτο σενάριο 

εξετάζεται η κατάσταση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η παροχή είναι αρκετά 

χαμηλή και λαμβάνεται ίση με 20κ.μ./ώρα και στο δεύτερο σενάριο εξετάζεται η λειτουργία 

του δικτύου κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου η παροχή είναι ιδιαίτερα αυξημένη και 

λαμβάνεται ίση με 120κ.μ./ώρα. Τα σενάρια λειτουργίας καθώς και τα αποτελέσματά τους 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο υδραυλικό τεύχος. 

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού δικτύου γίνεται με το δυσμενέστερο από τα εξής δύο 

σενάρια. Επίλυση με τη μέγιστη ωριαία παροχή της ημέρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση 

maxQh(maxQd) χωρίς πυρκαγιά και επίλυση με το άθροισμα της μέγιστης ωριαίας 

παροχής της μέρας με μέση κατανάλωση maxQh(meanQd) και της παροχής πυρκαγιάς Qf. 

Όποιο από τα δύο σενάρια απαιτεί μεγαλύτερη παροχή είναι το δυσμενέστερο. 

3.4 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 και τριβής. 

Για τον υπολογισμό των απωλειών τριβών χρησιμοποιείται η σχέση Darcy-Weisbach 

και οι τοπικές απώλειες ενέργειας δεν υπολογίζονται χωριστά αλλά λαμβάνονται υπόψη 

ως προσαύξηση του συντελεστή τραχύτητας του αγωγού. Για τον υπολογισμό του 

συντελεστή τριβής f χρησιμοποιείται η σχέση Colebrook-White. 
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4. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1  ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Η Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης υδρεύεται από τρεις δεξαμενές που βρίσκονται στο 

δυτικό άκρο του οικισμού και σε υψόμετρο 367μ., όπου καταλήγει το νερό από τις πηγές 

που υπάρχουν στην περιοχή. Λόγω της παλαιότητας του δικτύου και της συσσώρευσης 

αλάτων και άλλων αποθέσεων στο εσωτερικό των αγωγών όμως η παροχή των πηγών 

δεν μπορεί να παροχετευθεί μέσω των υφιστάμενων αγωγών και το νερό που καταλήγει 

στη δεξαμενή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Για το λόγο αυτό 

λειτουργεί μια γεώτρηση κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με ιδιαίτερα υψηλό 

κόστος για τον Δήμο Προσοτσάνης.  

4.2 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Οι δεξαμενές ύδρευσης του οικισμού βρίσκεται σε υψόμετρο 367μ., δηλαδή βρίσκεται 

περίπου 600μ. χαμηλότερα από τις πηγές. Πρόκειται για δύο δίδυμες δεξαμενές όγκου 

150κ.μ. έκαστη, που κατασκευάστηκαν κατά τη δεκαετία του 1960 και μια πιο καινούρια 

όγκου  150κ.μ. επίσης. 
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4.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 

Το υφιστάμενο εξωτερικό υδραγωγείο είχε κατασκευαστεί κατά τη δεκαετία του 1960 

από σωλήνες διατομής Ø110 από αμιαντοτσιμέντο και έχει συνολικό μήκος περίπου 

10.000,00μ. Λόγω της επικάθισης αλάτων ένα τμήμα του υδραγωγείου έχει αντικατασταθεί 

επιφανειακά από πλαστικούς (PVC) σωλήνες. Η επιφανειακή τοποθέτηση των σωλήνων 

λόγω της επίδρασης ακραίων θερμοκρασιών (πολύ υψηλές το καλοκαίρι και πολύ χαμηλές 

το χειμώνα) αφενός επιτείνει το πρόβλημα της έμφραξης των σωλήνων αφετέρου 

υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού. Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία 

η αντικατάστασή του. 

4.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 

Το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού είχε κατασκευαστεί κατά τη 

δεκαετία του 1960 από σωλήνες διατομής Ø63 από αμιαντοτσιμέντο. Λόγω της φθοράς 

του υλικού, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία των κατοίκων 

αλλά και λόγω των απωλειών που παρουσιάζει το δίκτυο θεωρείται επιβεβλημένη η 

αντικατάστασή του.  

4.5 ΑΡΔΕΥΣΗ 

Περιμετρικά του οικισμού στο αγρόκτημα υπάρχει επαρκές αρδευτικό δίκτυο με 

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

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

5.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 

Κατά μήκος του εσωτερικού αγωγού εγκαθίστανται 1 φρεάτιο πιεζοθραύσεως, 8 

φρεάτια αερεξαγωγών στα υψηλότερα και 6 φρεάτια καθαρισμού στα χαμηλότερα σημεία 

του εξωτερικού υδραγωγείου. Επίσης θα τοποθετηθούν και 17 φρεάτια δικλείδων ελέγχου 

στα κομβικά σημεία του δικτύου, ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να απομονωθεί 

τμήμα του δικτύου χωρίς να χρειαστεί να διακόπτεται η παροχή νερού σε όλο το δίκτυο σε 

περίπτωση βλάβης. Τέλος θα κατασκευαστούν και δύο φρεάτια ιδιωτικής σύνδεσης των 

σπιτιών με το δίκτυο. 
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α/α 
Χιλιομετρικές θέσεις 

δικλείδων ελέγχου 

Χιλιομετρικές θέσεις 

εξαερωτών 

Χιλιομετρικές θέσεις 

εκκενωτών 

Χιλιομετρικές θέσεις 

φρεατίων πιεζοθραύσεως 

1 0+000.00 (Κόμβος Ν1) 0+814.20 (Κόμβος Ν21) 0+488.64 (Κόμβος Ν15) 0+178.07 (Κόμβος Ν62) 

2 0+117.22 (Κόμβος Ν4) 0+220.54 (Κόμβος Ν34) 0+161.92 (Κόμβος Ν33)  

3 0+257.47 (Κόμβος Ν8) 0+809.90 (Κόμβος Ν46) 0+547.67 (Κόμβος Ν52)  

4 0+345.64 (Κόμβος Ν11) 0+257.46 (Κόμβος Ν64) 0+675.50 (Κόμβος Ν77)  

5 0+907.90 (Κόμβος Ν24) 0+720.66 (Κόμβος Ν106) 1+018.44 (Κόμβος Ν129)  

6 0+524.07 (Κόμβος Ν25) 0+800.59 (Κόμβος Ν111) 0+995.90 (Κόμβος Ν146)  

7 0+358.50 (Κόμβος Ν38) 0+840.71 (Κόμβος Ν119)   

8 0+711.50 (Κόμβος Ν40) 1+121.26 (Κόμβος Ν141)   

9 0+525.61 (Κόμβος Ν72)    

10 0+811.67 (Κόμβος Ν81)    

11 0+805.75 (Κόμβος Ν94)    

12 0+657.69 (Κόμβος Ν99)    

13 0+888.59 (Κόμβος Ν115)    

14 0+798.95 (Κόμβος Ν123)    

15 1+131.90 (Κόμβος Ν131)    

16 1+053.08 (Κόμβος Ν136)    

17 0+627.33 (Κόμβος Ν140)    

 

5.2 ΥΛΙΚΑ 

Οι αγωγοί θα κατασκευαστούν από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενεάς, 

κλάσης 10atm και 16atm, όπως προαναφέρθηκε. 

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

τεμαχίων από πολυαιθυλένιο (λαιμοί, ταύ, συστολές κλπ) ονομαστικής πίεσης 16atm. 

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). 

 

5.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Το συμβατικό πλάτος του σκάμματος λαμβάνεται ίσο με 60εκ +Φ. Η τοποθέτηση των 

σωλήνων στο σκάμμα γίνεται σε βάθος 1,25μ. σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί: 

 

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

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

άμμου πάχους 30εκ. Η επίχωση του σκάμματος θα γίνει εξολοκλήρου με θραυστό υλικό 

της Π.Τ.Π. 150 για το εσωτερικό δίκτυο και με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών για το 

εξωτερικό δίκτυο και θα συμπυκνωθεί σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02. Οι 

υφιστάμενοι αγωγοί θα παραμείνουν εντός του εδάφους. 
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Τα 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 το λατομείο που βρίσκεται σε απόσταση 5.0 Km από τον οικισμό της 

Χαριτωμένης, στην περιοχή της Μικρόπολης, 

 

5.4 ΦΡΕΑΤΙΑ 

Παρακάτω βλέπουμε τα σχέδια κατόψεων και τομών  των διαφόρων φρεατίων.    
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 Γενική οριζοντιογραφία εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χαριτωμένης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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 Αποσπάσματα οριζοντιογραφίας εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χαριτωμένης. 
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5.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν μεταξύ των κόμβων Ν11 & 

Ν44 βρίσκεται γέφυρα, επομένως ο αγωγός θα τοποθετηθεί παράλληλα με το 

κατάστρωμα. 
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Άποψη γέφυρας μεταξύ κόμβων Ν91 & Ν72 

Προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωση του αγωγού από τις καιρικές συνθήκες 

καθώς και από ατυχηματικές καταστάσεις (διέλευση μεγάλης ποσότητας νερού εντός του 

ρέματος με φερτά, κακόβουλη προσβολή κλπ) ο αγωγός θα εγκιβωτιστεί μέσα σε 

μεταλλική κοιλοδοκό τετράγωνης πρότυπης διατομής SHS120x120x4. 

Επί της τετράγωνης κοιλοδοκού συγκολλούνται ανά δύο μέτρα πλάκες δομικού 

χάλυβα διαστάσεων 220x100x10 με δύο εξωραφές πάχους 3mm και μήκους 120mm. Επί 

των πλακών υφίσταται οπή διαμέτρου 12mm για την ανάρτηση του συστήματος μέσω 

αγκυρίων Μ10/4.6 (διάμετρος αγκυρίου 10mm πρότυπης κατηγορίας 4.6, βάθος έμπηξης 

60mm). Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί: 
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6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
 
 

 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 Σελ: 27/28 

 

 

 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 Σελ: 28/28 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 9-5-2018 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

με βαθμό Α΄  

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 9-5-2018 

 

 

 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών έργων  

με βαθμό Α΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


