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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η αντικατάσταση/κατασκευή του εξωτερικού αγωγού 
ύδρευσης - μεταφοράς ύδατος από την υφιστάμενη δεξαμενή (σημείο Α), που εντοπίζεται 
βορειοδυτικά του οικισμού Άστρους, μέχρι τη νέα δεξαμενή του οικισμού Παράλιου 
Άστρους, που προβλέπεται να κατασκευαστεί βόρεια του οικισμού Παράλιου Άστρους, στη 
θέση των παλαιών υφιστάμενων δεξαμενών. 

Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή 
της νέας υπόγειας δεξαμενής χωρητικότητας 384m3, στην θέση των δυο υφιστάμενων 
δεξαμενών οι οποίες θα κατεδαφιστούν. 

Σημειώνεται ότι η περιγραφή των προς κατασκευή έργων και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
αυτών δίνονται στο παρόν τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, καθώς και τα σχέδια που 
συνοδεύουν τη μελέτη. 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

2.1 Υφιστάμενα σημεία υδροδότησης  

Το εξωτερικό υδραγωγείο που εξυπηρετεί τον οικισμό Παράλιου Άστρους περιλαμβάνει την 
γεώτρηση Λουκούς. Η συνολική παροχή της γεώτρησης είναι 40 m3/h. 

 

Το νερό μεταφέρεται μέσω βαρυτικού αγωγού διαμέτρου Φ110 από την γεώτρηση Λουκούς 
στην κεντρική υφιστάμενη δεξαμενή Α. 

 

2.2  Λοιπά σημεία υδροληψίας 

Τα λοιπά σημεία υδροληψίας (πηγές/ γεωτρήσεις) που θα εξυπηρετήσουν το δίκτυο σε 
μελλοντική πλήρη ανάπτυξη είναι η πηγή Μάνα Νερού και οι γεωτρήσεις Κουφόης, 
Συνδέσμου και η ιδιωτική γεώτρηση στη θέση Γαρυφαλλιά. Η παροχή από τα σημεία 
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υδροληψίας αυτά θα προστεθεί στην παροχή από την γεώτρηση Λουκούς, αλλά στη φάση 
ολοκλήρωσης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία της παροχής των γεωτρήσεων καθώς και οι 
οικισμοί που θα υδροδοτήσουν, στη φάση πλήρους λειτουργίας του συνολικού έργου της 
υδροδότησης όλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Σημειώνεται ότι το έργο "Βασικός 
αγωγός τροφοδότησης υδρευτικού ύδατος κεντρικής δεξαμενής οικισμού Παραλίου 
Αστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας" αποτελεί μόνο ένα - αυτοτελές μεν - τμήμα του 
συνολικού έργου της υδροδότησης των οικισμών του Δήμου. 

 

Πίνακας 2.1: Βασικές γεωτρήσεις 

 

 

 

 

 

 

2.3  Υφιστάμενο εξωτερικό δίκτυο και υφιστάμενες δεξαμενές 

Ο οικισμός του Παράλιου Άστρους υδροδοτείται μόνο από την γεώτρηση Λουκούς. 

 

Τον οικισμό Παράλιο Άστρους υδροδοτεί η κεντρική δεξαμενή Α. Το νερό συγκεντρώνεται σε 
μια ρυθμιστική δεξαμενή πλησίον του οικισμού, χωρητικότητας 450m3, από την οποία 
υδροδοτείται και δεύτερη δεξαμενή πλησίον και ίδιας χωρητικότητας με την πρώτη, μέσω 
βαρυτικού αγωγού Φ140. Από τη δεύτερη αυτή δεξαμενή το νερό οδηγείται με βαρύτητα 
κατευθείαν στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού.  

 

Η μεταφορά του νερού στις σημερινές υπέργειες δεξαμενές (οι οποίες καθαιρούνται και 
αντικαθίστανται από νέα δεξαμενή, υπόγεια) γίνεται μέσω βαρυτικού αγωγού διαμέτρων 
Φ110 από την γεώτρηση Λουκούς.  

Επειδή το παρόν έργο αφορά μόνο στην υδροδότηση του Παραλίου Αστρους, κρίθηκε ότι η 
χωρητικότητα της νέας - υπόγειας - δεξαμενής αρκεί να είναι 384 μ3 και όχι 450 μ3 που 
είναι η χωρητικότητα των υφιστάμενων - υπέργειων - δεξαμενών. 

Ομως, επειδή η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς από τη δεξαμενή Α (που 
περιλαμβάνεται στο παρόν έργο) θα πρέπει να καλύψει και τις μελλοντικές ανάγκες των 
λοιπών οικισμών (π.χ. Ξηροπήγαδου, Κ. Βέρβαινων κλπ.) - όταν το δίκτυο θα κατασκευαστεί 
για το σύνολο του Δήμου - διαστασιολογείται έτσι ώστε να μην απαιτηθεί εκ νέου πρόσθετη 
τοποθέτηση αγωγών και νέοι υδραυλικοί υπολογισμοί.   

 

 
Συνολική παροχή 
(m3/h) 

Οικισμό που 
υδροδοτεί 

Α/Α Γεώτρηση   

1 
Συνδέσμου 150 

Άστρος 
Χειμερινή Μελιγού 
Ξηροπήγαδο 

2 Μελιγού 20 Χειμερινή Μελιγού 

3 Λουκού 40 Παράλιο Άστρος 

4 Κουφόης 40 Κάτω Δολιανά 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι υποδομές ύδρευσης που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έργο θα εξυπηρετούν τον 
οικισμό του Παράλιου Αστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Σε πλήρη ανάπτυξη του 
δικτύου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την ύδρευση συνολικά του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, ο παρών αγωγός μεταφοράς υδρευτικού ύδατος από την δεξαμενή Α θα 
καλύπτει όλο το τμήμα της Κεντρικής Ενότητας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, δηλαδή τους 
οικισμούς: Άστρος, Παράλιο Άστρος, Χειμερινή Μελιγού, Ξηροπήγαδο, Κάτω Δολιανά, Κάτω 
Βέρβενα.   

Στην υπό μελέτη περιοχή προτείνεται η κατασκευή: 

- Νέας υπόγειας δεξαμενής χωρητικότητας 384m3, στην θέση της υφιστάμενης 
δεξαμενής. Οι δυο υφιστάμενες δεξαμενές 400m3 και 150m3 θα κατεδαφιστούν. 

- Αγωγού μεταφοράς ύδατος από την υφιστάμενη Κεντρική δεξαμενή Α, [η οποία 
εντοπίζεται κοντά στην γεώτρηση Λουκούς (αλλού αναφέρεται ως "γεώτρηση 
Παραλίου") σε υψόμετρο εδάφους=151,70 m] έως τη νέα δεξαμενή Παράλιου εντός του 
οικισμού Παράλιου Άστρους (Υψόμετρο εδάφους=66 m) 

Ο πιεζομετρικός αγωγός μεταφοράς του ύδατος στον οικισμό Παράλιο Άστρους θα είναι 
συνολικού μήκους 8.432 m, υλικού HDPE κλάσης 10ατμ. και διατομής Φ400/L=2.243m, 
Φ315/L=1.735m και Φ280/L=4.454m. Αναφέρεται ότι ο αγωγός υπολογίστηκε ώστε 
μελλοντικά να μεταφέρει και την παροχή των οικισμών Άστρους, Μελιγούς, Ξηροπήγαδου, 
Κάτω Βέρβενων και Νεοχωρίου έως τις διασταυρώσεις των οδών που θα κατασκευαστούν οι 
μελλοντικοί αγωγοί για την μεταφορά του ύδατος στους αναφερόμενους οικισμούς. Επίσης 
ο αγωγός δύναται να εξυπηρετεί μελλοντικά ολόκληρη την κεντρική ενότητα.  

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο αγωγός διατομής Φ400 από το σημείο όπου 
συναναντάσει το πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο Άστρους – Κάτω Δολιανών, κατεβαίνοντας 
από τη δεξαμενή και για μήκος 1.935 μ ανατολικά, ο αγωγός τοποθετείται παράλληλα με το 
πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο Άστρους – Κάτω Δολιανών, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της 
οδού και όχι επί της ασφαλτοστρωμένης οδού (στο κέντρο της οδού). 

Ο αγωγός διαστασιολογείται κατά το τμήμα Α έως Β ώστε η διερχόμενη παροχή να 
εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς της κεντρικής και βόρειας ενότητας (Πάραλιο Άστρους, 
Άστρος, Μελιγού, Κάτω Βέρβενα, Ξηροπήγαδο και Νεοχώρι).  

Κατά το τμήμα Β έως Γ διαστασιολογείται ώστε η διερχόμενη παροχή να εξυπηρετεί τους 
οικισμούς Πάραλιο Άστρους, Κάτω Βέρβενα, Ξηροπήγαδο και Νεοχώρι, ενώ κατά το τμήμα Γ 
έως Δ διαστασιολογείται έτσι ώστε η διερχόμενη παροχή να εξυπηρετεί τον οικισμό 
Πάραλιο Άστρους. 

Ο προτεινόμενος αγωγός μεταφοράς ύδατος στον οικισμό Παράλιου Άστρους κατά το έτος 
στόχο της μελέτης (40ετία) αναμένεται να εξυπηρετεί 30.341 άτομα κατά την θερινή 
περίοδο, ενώ κατά την χειμερινή περίοδο θα εξυπηρετεί 9.085  άτομα (40ετία).  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αγωγού: 

 

 Πίνακας 3.1: Χαρακτηριστικά αγωγού μεταφοράς ύδατος στο Παράλιο Άστρους θέρους 40ετία 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ (mm) 
ΜΗΚΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ (m) 

ΠΑΡΟΧΗ 
40ετίας 
(lt/sec) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
40ετίας 
(m/sec) 

1 
Δεξαμενή-Διασταύρωση 1 

Άστρους  
(Α-Β) 

Φ400 2.243 110,62 1,17 

2 

Διασταύρωση 1 Άστρους-
Διασταύρωση 2 υπόλοιπων 

οικισμών 
(Β-Γ) 

Φ315 1.735 67,94 1,16 

3 
Διασταύρωση 2 -Παράλιο 

Άστρους 
 (Γ-Δ) 

Φ280 4.454 52,72 1,13 

 

Πίνακας 3.2: Χαρακτηριστικά αγωγού μεταφοράς ύδατος στο Παράλιο Άστρους χειμώνα 40ετία 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ (mm) 
ΜΗΚΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ (m) 

ΠΑΡΟΧΗ 
40ετίας 
(lt/sec) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
40ετίας 
(m/sec) 

1 
Δεξαμενή-Διασταύρωση 1 

Άστρους  
(Α-Β) 

Φ400 2.243 52,61 0,55 

2 

Διασταύρωση 1 Άστρους-
Διασταύρωση 2 υπόλοιπων 

οικισμών 
(Β-Γ) 

Φ315 1.735 31,50 0,54 

3 
Διασταύρωση 2 -Παράλιο 

Άστρους  (Γ-Δ) 
Φ280 4.454 23,00 0,50 

 

Πίνακας 3.3: Χαρακτηριστικά αγωγού μεταφοράς ύδατος στο Παράλιο Άστρους θέρους 20ετία 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ (mm) 
ΜΗΚΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ (m) 

ΠΑΡΟΧΗ 
40ετίας 
(lt/sec) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
40ετίας 
(m/sec) 

1 
Δεξαμενή-Διασταύρωση 1 

Άστρους  
(Α-Β) 

Φ400 2.243 84,31 0,90 

2 

Διασταύρωση 1 Άστρους-
Διασταύρωση 2 υπόλοιπων 

οικισμών 
(Β-Γ) 

Φ315 1.735 52,62 0,90 

3 
Διασταύρωση 2 -Παράλιο 

Άστρους  (Γ-Δ) 
Φ280 4.454 39,14 0,84 

 

 

Πίνακας 3.4: Χαρακτηριστικά αγωγού μεταφοράς ύδατος στο Παράλιο Άστρους χειμώνα 20ετία 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ (mm) 
ΜΗΚΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑ (m) 

ΠΑΡΟΧΗ 
40ετίας 
(lt/sec) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
40ετίας 
(m/sec) 

1 
Δεξαμενή-Διασταύρωση 1 

Άστρους  
(Α-Β) 

Φ400 2.243 47,17 0,50 

2 

Διασταύρωση 1 Άστρους-
Διασταύρωση 2 υπόλοιπων 

οικισμών 
(Β-Γ) 

Φ315 1.735 31,50 0,54 

3 
Διασταύρωση 2 -Παράλιο 

Άστρους  (Γ-Δ) 
Φ280 4.454 23,00 0,50 

*Σημειώνεται ότι λόγω χαμηλών ταχυτήτων (0,12 m/sec) κατά την χειμερινή περίοδο 
20ετίας ο αγωγός που θα μεταφέρει το νερό στο παράλιο Άστρους, υπολογίστηκε με 
θεωρητική παροχή 23l/s=82,8m3/h, αυτή η παροχή θα γεμίσει τη νέα υπόγεια δεξαμενή 
χωρητικότητας 384 μ3 σε έξι ώρες, οπότε σύμφωνα με την πραγματική ζήτηση 5,60 l/sec 
=20,16m3/h ο αγωγός θα ξαναλειτουργήσει μετά από δυο ώρες. Το ίδιο ισχύει και για την 
40ετία του Παράλιου Άστρους. Επίσης με τον ίδιο τρόπο, με θεωρητική παροχή θα 
λειτουργούν και οι αγωγοί προς τους οικισμούς Κάτω Βέρβενα, Ξηροπήγαδο και Νεοχώρι.  

 

3.2 ΕΚΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν είναι υλικού HDPE, 10 ατμ. 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται σε mm οι τυποποιημένες κυκλικές διατομές ανά υλικό: 

Πίνακας 3.5: Κυκλικές διατομές σωλήνων ύδρευσης υλικού HDPE 

 

 

 

 

10 BAR (SDR 17) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D 

ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ S  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D  ΒΑΡΟΣ G 

mm mm mm kg/m 

110 7,4 95,2 2,17 

125 8,3 108,4 2,77 

140 9,3 121,4 3,48 

160 10,6 138,8 4,54 

200 13,2 173,6 7,09 

225 14,9 195,2 8,99 

250 16,4 217,2 11 

280 18,4 243,2 13,8 

315 20,7 273,6 17,5 

355 23,4 308,2 22,3 

400 26,2 347,6 28,2 
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3.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Η τοποθέτηση των σωλήνων ύδρευσης στο έδαφος γίνεται σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 
του σκάμματος των αγωγών. Η χρησιμοποίηση της άμμου συντελεί στην καλύτερη έδραση 
του σωλήνα καθώς και στον πληρέστερο εγκιβωτισμό του. Ο άξονας των αγωγών πρέπει 
γενικά να είναι ευθύγραμμος, (βλ. σχέδιο 5.1).Γενικά, τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής 
ωφελείας, εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου. 

Αναφορικά με τις συγκολλήσεις, συναρμογές, αγκυρώσεις, κλπ έχουν εφαρμογή οι 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

3.4 ΦΡΕΑΤΙΑ  

3.4.1 Τυπικό φρεάτιο δικλείδας 

Οι δικλείδες ασφαλείας χρησιμεύουν για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της λειτουργίας των 
σωληνώσεων και για την έξοδο του νερού από τους σωλήνες. 

Οι δικλείδες ασφαλείας θα είναι χυτοσιδηρές (GGG) σφαιρικές σύμφωνα με τις γερμανικές 
προδιαγραφές των DIN 3252/Teil 1 και τοποθετούνται μέσα σε φρεάτια.  

Η σύνδεση με τους αγωγούς γίνεται με ειδικά τεμάχια Ε (DIN 28622). 

3.4.2 Τυπικό φρεάτιο εκκενωτή 

Τα φρεάτια εκκένωσης τοποθετούνται κατά μήκος του αγωγού. Τοποθετούνται στα 
χαμηλότερα σημεία της χάραξης και χρησιμεύουν για την εκκένωση του ύδατος που ρέει 
στον αγωγό, όταν υπάρχει λόγος για αυτό. 

Πρόκειται για φρεάτιο μέσα στο οποίο βρίσκεται μια δικλείδα που διακόπτει τη ροή στον 
αγωγό και αναγκάζει το νερό να περάσει στον αγωγό εκκένωσης. 

Στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών κατασκευάζονται ειδικά φρεάτια εκκενώσεως για να 
υπάρχει η δυνατότητα πλήρους καθαρισμού του δικτύου. Τα φρεάτια εκκενωτή 
κατασκευάζονται όμοια με τα φρεάτια δικλείδας. 

3.4.3 Τυπικό φρεάτιο αεροεξαγωγού 

Τα φρεάτια αυτά αποτελούν τυπικά φρεάτια των αγωγών υπό πίεση. Οι αεροεξαγωγοί, 
αντίθετα με τους εκκενωτές, τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία της χάραξης και 
χρησιμεύουν στην απομάκρυνση του αέρα που συσσωρεύεται στα ψηλότερα σημεία του 
αγωγού. 

Η απομάκρυνσή του αέρα επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση στα σημεία αυτά ενός 
κατάλληλου μηχανισμού που επιτρέπει την έξοδο του. Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα, ή 
με μια δικλείδα, που όταν ανοίγει αφήνει ελεύθερη την έξοδο του αέρα. 

Οι αεροεξαγωγοί τοποθετούνται σε φρεάτια κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Τα φρεάτια οφείλουν να είναι τέτοιων διαστάσεων, που να επιτρέπουν την επίσκεψη για 
την παρακολούθηση της λειτουργίας. 

Το φρεάτιο αεροεξαγωγής θα είναι χυτό και έχει διαστάσεις 1,20 x 1,20 m και ύψος 1,45 m. 
Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 με οπλισμό S 500 και ‘πατάει’ 
πάνω σε μια στρώση από άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας C 12/15 πάχους 0,10 m. Τα 
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τοιχώματα και ο πυθμένας έχουν πάχος 0,20 m. Το φρεάτιο είναι επισκέψιμο μέσω 
ανθρωποθυρίδας, διαστάσεων 0,60x1,20m, που τοποθετείται στην οροφή του.  

 

3.5 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ 

3.5.1 Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή 
παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάμματος, ύστερα από 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για 
επαναχρησιμοποίηση. Τα ξυλοζεύγματα χρησιμοποιούνται για βάθος έως 2,00 m. 

3.5.2 Αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα 

Μεταλλικές αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, 
ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του 
έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται 
ταυτόχρονα με την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του 
ορύγματος. Η μέθοδος αντιστήριξης αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για βάθος 
σκάμματος μεγαλύτερο των 2,00 m. 

 

3.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

Η νέα δεξαμενή κατασκευάζεται στην θέση των δύο υφιστάμενων δεξαμενών 400m3  και 
150m3, θα έχει όγκο ίσο με 384m3 και θα είναι υπόγεια. Στην εν λόγω δεξαμενή θα 
καταλήγει αγωγός Φ280mm/HDPE 10 atm. Από την δεξαμενή θα ξεκινάει αγωγός ο οποίος 
θα διανέμει το πόσιμο νερό στον οικισμό Παράλιου Άστρους. Το απόλυτο υψόμετρο 
πυθμένα της δεξαμενής είναι +62.20m. 

Ειδικότερα, εντός των ορίων του οικοπέδου, προβλέπεται η κατασκευή 1 διθάλαμης 
δεξαμενής. Η εν λόγω δεξαμενή θα είναι ορθογωνική, δύο θαλάμων, με διαστάσεις (ενός 
θαλάμου) 6,00 x 12,90 x 3,50m και πάχος τοιχίου 0,30m κατασκευασμένη από μπετόν. Οι 
δύο θάλαμοι επικοινωνούν μέσω αγωγού που φέρει δικλείδα ελέγχου της παράλληλης 
λειτουργίας τους και το πλάτος του τοιχίου που πλαισιώνει τη δεξαμενή είναι 30cm. Σε 
ύψος 2,80m τοποθετούνται υπερχειλιστές και στους δύο θαλάμους. Επίσης υπάρχει 
δυνατότητα απομόνωσης του κάθε θαλάμου μέσω δικλείδων. 

Η συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα (δύο θαλάμων) της προτεινόμενης δεξαμενής θα είναι 
384 m3.  

Η στέγαση της δεξαμενής γίνεται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος που εδράζεται 
αφενός μεν στο περιμετρικό τοιχίο και αφετέρου σε δοκούς που θα εδράζονται κατ’  
ελάχιστον σε τέσσερα (4) κεντρικά υποστυλώματα ανά θάλαμο.   

Η κατασκευή της δεξαμενής θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πληροί τις εξής 
προϋποθέσεις: 

1. Δεν θα επιτρέπει τη μόλυνση του νερού που είναι αποθηκευμένο μέσα σ’ αυτή. 

2. Δεν θα επιτρέπει τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. 
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3. Θα εξασφαλίζει την τροφοδότηση του δικτύου κατά τη διάρκεια συνηθισμένων 
εργασιών επισκευής και συντηρήσεως. 

4. Θα παρουσιάζει τη χρειαζούμενη στατική επάρκεια και στεγανότητα. 

5. Θα είναι επιμελημένης κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μακρά διάρκεια ζωής 
του έργου με μικρές δαπάνες συντηρήσεως. 

6. Θα είναι εφοδιασμένη με τις αναγκαίες σωληνώσεις για την: α) προσαγωγή του νερού, 
β) απαγωγή του νερού προς τροφοδότηση του δικτύου διανομής, γ) εκκένωση της 
δεξαμενής και δ) αποχέτευση για τυχόν υπερχείλιση της δεξαμενής. 

7. Όλες οι παραπάνω σωληνώσεις θα εφοδιάζονται με δικλείδες διακοπής, οι οποίες 
τοποθετούνται σε ιδιαίτερο θάλαμο δικλείδων. 

Η δεξαμενή που θα περιέχει το πόσιμο νερό, θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25, με αντίστοιχο οπλισμό B500C.  

Στην οροφή της δεξαμενής που θα είναι και αυτή από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25, θα κατασκευασθούν θυρίδες επίσκεψης καθώς και οι απαραίτητοι εξαερισμοί. 

Επίσης, η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η 
είσοδος ακαθαρσιών και θα είναι εφοδιασμένη με πλέγμα, το οποίο εμποδίζει την είσοδο 
μυγών, ζωαρίων κλπ. 

Το εσωτερικό του θαλάμου βάφεται με βαφή που έχει βάση το τσιμέντο. Το εξωτερικό του 
θαλάμου βάφεται με προστατευτική ασφαλτική βαφή που έχει σαν σκοπό να εμποδίσει 
πιθανή διαβρωτική επίδραση και όχι για την στεγανοποίηση.  

Στο θάλαμο νερού δεν πρέπει να φτάσει φως, γιατί αλλιώς αναπτύσσονται φύκη. 
Προβλέπεται ο αερισμός του θαλάμου, γιατί είναι πάντα κορεσμένος με υδρατμούς και 
σχηματίζονται εφιδρώσεις στους τοίχους. Ο εξαεριστήρας εφοδιάζεται με κάλυμμα και 
συρματόπλεγμα για να εμποδίζεται η είσοδος μικρών ζώων. 

Εντός της δεξαμενής, προβλέπεται θάλαμος δικλείδων (θάλαμος χειρισμού) όπου και θα 
είναι προσιτά όλα τα όργανα χειρισμού και ελέγχου. Η πρόσβαση του θαλάμου δικλείδων 
γίνεται από πάνω με ανθρωποθυρίδα και με μόνιμη κλίμακα αναρριχήσεως. Κατά την 
πρόσβαση στον θαλάμο δικλείδων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, δεδομένου του μεγάλου ελεύθερου ύψους εντός αυτού. Τέλος, ο αριθμός των 
σωλήνων που διαπερνούν τα τοιχώματα του θαλάμου, περιορίζεται στο ελάχιστο.  

Στη συνέχεια, δίνεται πίνακας με τις συντεταγμένες του οικοπέδου κατασκευής της 
Δεξαμενής (ΕΓΣΑ 87):   

 

 

 

 

 

 

 

 Χ Υ 

Α 390783.8238 4141696.7339 

Β 390799.3586 4141692.9039 

Γ 390796.4860 4141681.2528 

Δ 390780.9512 4141685.0828 
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Για την αντιστήριξη του κατακόρυφου προσωρινού πρανούς εκσκαφής, που δημιουργείται 
προκειμένου να κατασκευαστεί η υπόγεια δεξαμενή, θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή 
τοιχίου εκτοξευόμενου σκυροδέματος αγκυρωμένου επί του πρανούς με παθητικά αγκύρια 
ολόσωμης πάκτωσης. Προκειμένου η εκσκαφή να γίνει με ασφάλεια και να μη 
διακινδυνέψει ο αρχαιολογικός χώρος ανάντη, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά μηχανικά 
μέσα και τα μέτρα υποστήριξης θα εφαρμόζονται τμηματικά κάθε 2m εκσκαφής. 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 θα έχει πάχος 10cm και θα είναι οπλισμένο 
με δομικό πλέγμα Τ196 και 2+2 ράβδους Φ10 (σε διάταξη πλέγματος) μήκους 1,20m έκαστη 
στις θέσεις των κεφαλών των παθητικών αγκυρίων. Αναλυτικές λεπτομέρειες για τον 
οπλισμό του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και τις κεφαλές των παθητικών αγκυρίων 
δίνονται στη Γεωτεχνική Μελέτη του έργου. 

Το τοιχίο εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα αγκυρωθεί επί του βράχου με παθητικά αγκύρια 
ολόσωμης πάκτωσης, μήκους 5μ. Τα αγκύρια αποτελούνται από ράβδους χάλυβα Β500c 
Φ25mm οι οποίες τοποθετούνται εντός οπής διατρήματος 10cm. Οι οπές πληρώνονται με 
τσιμεντένεμα αναλογίας τσιμέντο / νερό = 1/0,50 (θλιπτικής αντοχής 28 ημερών = 30 Mpa). 

Τα παθητικά αγκύρια έχουν μήκος 5,00m και τοποθετούνται σε κάναβο οριζόντιων και 
κατακόρυφων αποστάσεων 2,00m x 2,00m. Όλα τα αγκύρια τοποθετούνται με κλίση 15 
μοιρών προς τα κάτω σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Προγραμματισμός Εκτέλεσης του Έργου γίνεται με κριτήρια την φύση και το είδος των 
υποέργων, τη λογική σειρά κατασκευής τους και το ύψος των διατιθέμενων πιστώσεων. Ο 
προτεινόμενος προγραμματισμός εκτέλεσης των έργων ακαθάρτων με την προτεινόμενη 
διάρκεια τους και τις απαραίτητες πιστώσεις παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί 
(διάγραμμα GANTT): 

 

Πίνακας 4.1: Διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργων 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(δεν προβλέπεται η καταβολή 

ΦΠΑ) 
2 4 6 8 10 12 

1 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ             1.846.774,19 € 
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