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1. Αντικείμενο του έργου 

Η  παρούσα  τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες για την αντικατάσταση τμήματος 

του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού της Χειμερινής Μελιγούς. 

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού είναι κατασκευασμένο τμηματικά κατά τις 

προηγούμενες δεκαετίες, αποτελείται από αγωγούς διαφόρων υλικών, διατομών και 

κλάσεων πίεσης και λόγω της παλαιότητάς του παρουσιάζει συχνές βλάβες, όπως 

σπασίματα, διαρροές και εμφράξεις, ενώ στερείται σε ορισμένες περιπτώσεις των 

απαραίτητων φρεατίων και συσκευών (δικλείδες απομόνωσης, αερεξαγωγοί, 

εκκενωτές κλπ)  

Η μελέτη βασίστηκε στα υπάρχοντα δεδομένα στη ΔΕΥΑΒΚ και σε στοιχεία που 

ελήφθησαν επί τόπου της θέσης του έργου. 

Με την παρούσα εργολαβία αντικαθίσταται τμήμα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

συνολικού μήκους 405,00 μέτρων, από τον κόμβο Κ.1 έως τον κόμβο Κ.2, σύμφωνα 

με το σχέδιο Οριζοντιογραφίας (Ο.1) που συνοδεύει τη μελέτη. 

Στις θέσεις των 2 κόμβων τοποθετούνται συνολικά τρεις δικλείδες απομόνωσης, για 

τον έλεγχο και τη σωστή διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου.  

 

2. Κατασκευή νέου αγωγού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Ο νέος αγωγός ύδρευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 100 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm, 

κλάσης πιέσεως ΡΝ 16 atm, κατάλληλους για πόσιμο νερό. Το συνολικό μήκος του 

νέου αγωγού είναι 405,00 m. 

Οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου περιλαμβάνουν την εκσκαφή του 

ορύγματος, τη διάστρωση άμμου για την έδραση του αγωγού, την τοποθέτηση του 

σωλήνα, την εγκατάσταση των δικλείδων, την επίχωση του ορύγματος, την 

τοποθέτηση των φρεατίων και την αποκατάσταση του οδοστρώματος στην αρχική του 

μορφή. 

2.1 Όρυγμα τοποθέτησης σωλήνων  

Το πλάτος του ορύγματος θα είναι 0,50m και το συνολικό βάθος του 0,80m. 

Λόγω του μικρού βάθους εκσκαφής δεν προβλέπονται αντιστηρίξεις. 

Πριν από την εκσκαφή θα προηγηθεί κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των 

υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα, με ασφαλτοκόφτη. 

Για τα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής θα γίνει πλευρική απόθεση, ενώ η αποξηλωθείσα 

άσφαλτος και τα καθαιρεθέντα στοιχεία από σκυρόδεμα θα μεταφερθούν στο χώρο 

απόθεσης. 

Για την έδραση των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί υπόστρωμα από άμμο λατομείου, 

πάχους 10cm. 
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Μετά τη διάστρωση της άμμου θα τοποθετηθούν οι σωλήνες και θα εγκιβωτιστούν 

πλήρως με άμμο λατομείου, μέχρι ύψους 10cm πάνω από την άντυγά τους.  

Στη συνέχεια το όρυγμα πληρώνεται με κατάλληλο εδαφικό υλικό εκσκαφών (περιοχή 

πάνω από τη ζώνη αγωγού), το οποίο θα συμπυκνώνεται σε στρώσεις. Ο βαθμός 

συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 95% (κατά PROCTOR). Το εδαφικό 

υλικό θα λαμβάνεται από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. Όλα τα βραχώδη προϊόντα 

εκσκαφής θεωρούνται ακατάλληλα για την επανεπίχωση και απομακρύνονται προς 

απόρριψη.  

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει σύμφωνα με την πρότερη μορφή του. 

Στην περίπτωση ασφαλτικού οδοστρώματος, στο τελικό στάδιο του ορύγματος θα 

κατασκευάζονται στρώσεις υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας από θραυστό υλικό 

λατομείου, ασφαλτική προεπάλειψη και τουλάχιστον μια ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, με χρήση κοινής ασφάλτου τύπου ΑΣ-

20. 

Στην περίπτωση τσιμεντοστρωμένου οδοστρώματος, θα διαστρώνεται τελική στρώση 

από σκυρόδεμα C16/20, ελάχιστου πάχους 12cm. 

Όλα τα πλεονάζοντα γαιώδη προϊόντα εκσκαφών, όπως και η αποξηλωθείσα 

άσφαλτος και τα καθαιρεθέντα στοιχεία από σκυρόδεμα, θα μεταφερθούν σε 

αδειοδοτημένο χώρο υποδοχής ΑΕΚΚ. 

Οι τυπικές διατομές του ορύγματος των σωληνώσεων παρουσιάζονται στο τυπικό 

σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα. 

2.2 Δικλείδες ελέγχου   

Σκοπός των δικλείδων ελέγχου είναι να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος του δικτύου με 

τρόπο ώστε σε περίπτωση βλάβης, επισκευής ή αντικατάστασης κάποιου αγωγού, να 

είναι δυνατή η απομόνωση του τμήματος αυτού, χωρίς να παρακωλύεται κατά το 

δυνατό, η λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου. Η τοποθέτηση των ως άνω δικλείδων 

γίνεται σε σημεία του δικτύου όπως φαίνεται στο σχέδιο οριζοντιογραφίας που 

συνοδεύει την παρούσα.  

Βασική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται, ώστε το κλείσιμο μιας δικλείδας ελέγχου να 

είναι ομαλό και αργής λειτουργίας έτσι ώστε να μην επέλθει απότομος περιορισμός 

της παροχής. Πρέπει δηλ. το ΔQ/Δt να είναι κατά το δυνατόν μικρότερο ώστε να 

περιορίζεται ή και να μην δημιουργείται υδραυλικό πλήγμα. Οι καμπύλες λειτουργίας 

των κατασκευαστών των δικλείδων είναι χρήσιμο να δοθούν από τον Ανάδοχο, μετά 

την κατασκευή του έργου, στους αρμόδιους φορείς που χειρίζονται τις συσκευές. Οι 

δικλείδες θα χρησιμοποιούνται μόνο για πλήρη (προσωρινή ή μόνιμη) διακοπή της 

παροχής και σε καμία περίπτωση για στραγγαλισμό της παροχής. 

Οι δικλείδες προβλέπονται να είναι χυτοσιδηρές, με ωτίδες, συρταρωτού τύπου, 

ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 16at. 

Όλες οι δικλείδες τοποθετούνται στο έδαφος και για τον χειρισμό τους τοποθετούνται 

φρεάτια δικλείδας (βανοφρεάτια) (βλ. εικόνα 1). 
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Το φρεάτιο βανών θα είναι χυτοσιδηρό, τύπου ΕΥΔΑΠ, στρογγυλό, βαρέως τύπου, με 

καθαρό εσωτερικό άνοιγμα στο πάνω μέρος Φ150 mm και στο κάτω μέρος Φ163mm, 

ύψος 200 mm και βάση Φ323mm. Για τον χειρισμό της δικλείδας τοποθετείται μεταξύ 

βανοφρεατίου και δικλείδας, σωλήνας PVC Φ160.  

 
Εικόνα 1: Φρεάτιο βανών τύπου ΕΥΔΑΠ Φ163 

Η πάκτωση του χυτοσιδηρού φρεατίου θα γίνεται με σκυρόδεμα C16/20. 

Οι θέσεις τοποθέτησης των φρεατίων δικλείδας παρουσιάζονται στο σχέδιο 

οριζοντιογραφίας που συνοδεύει την παρούσα.  

 

3. Λοιπά στοιχεία του έργου  

Η όδευση του νέου αγωγού θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και με 

γνώμονα την αποφυγή ζημιών στα υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ, που διέρχονται 

παράλληλα με τον υπό κατασκευή αγωγό. 

 

Άστρος, Ιούνιος 2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Εγκρίθηκε με την με αριθμό 52 / 2022 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ 
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