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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή αγσγνύ κεηαθνξάο λεξνύ (εμσηεξηθό πδξαγσγείν), 

ηνπ νηθηζκνύ Παλαγίηζαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βεγνξίηηδαο. 

Ο νηθηζκόο Παλαγίηζαο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 20 km από ηελ Έδεζζα ζε πςόκεηξν 

720 m. 

1. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Ο νηθηζκόο Παλαγίηζα πδξνδνηείηαη από δεμακελή ύδξεπζεο ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από 

πθηζηάκελε πδξεπηηθή γεώηξεζε. Μεηά από κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ δηαπηζηώζεθε όηη αιινηώζεθε 

ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο πδξεπηηθήο γεώηξεζεο. 

Κξίζεθε επνκέλσο ζθόπηκν ε ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο ύδξεπζεο λα γίλεηαη από ηελ 

πθηζηάκελε αξδεπηηθή γεώηξεζε. Η ζέζε ηεο γεώηξεζεο απηήο είλαη ρακειόηεξε θαηά 75 m ζε 

ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε πδξεπηηθή, επνκέλσο απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ησλ αληιηώλ ηεο. 

Δπηπιένλ νη πηέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ αγσγό είλαη ζεκαληηθέο, επνκέλσο πξνηείλεηαη λα 

ηνπνζεηεζεί αγσγόο από ειαηό ρπηνζίδεξν, θιάζεο 40atm, θαζώο θαη αληηπιεγκαηηθή βαιβίδα 

θαηάληε ηεο λέαο αληιίαο ηξνθνδνζίαο. Η πδξεπηηθή γεώηξεζε ζα ζπλδεζεί κειινληηθά κε ην 

δίθηπν άξδεπζεο ηεο πεξηνρήο. 

Τα έξγα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κεηαθνξάο από ηελ πθηζηάκελε 

αξδεπηηθή γεώηξεζε, από ειαηό ρπηνζίδεξν DN 125, PN40atm θαη ζπλνιηθνύ κήθνπο 

L=2.414,70 m, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο αληιίαο ηεο αξδεπηηθήο γεώηξεζεο θαη ηελ 

θαηαζθεπή θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ HDPE Φ160, 10 atm θαη κήθνο L=1.635,80, από ηελ 

πδξεπηηθή γεώηξεζε θαη ζύλδεζε κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα άξδεπζεο. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη 

ε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ HDPE Φ160, 10 atm, από ηελ πδξεπηηθή 

γεώηξεζε ζηελ δεμακελή ύδξεπζεο, κε αγσγό από ειαηό ρπηνζίδεξν DN 125, PN40atm, 

κήθνπο 170 m, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηνπ ζηηο πςειέο πηέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη. Οη 

αγσγνί αθνινπζνύλ ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν. 

2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

2.1 ΟΔΕΤΗ 

Η όδεπζε ησλ αγσγώλ θαίλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο νξηδνληηνγξαθίεο. Οη αγσγνί ηνπνζεηνύληαη ζην 

πθηζηάκελν ηνπηθό νδηθό δίθηπν. Σηελ θνηλόηεηα ηεο Παλαγίηζαο ην κήθνο ηνπ αγσγνύ πνπ 

δηέξρεηαη από αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύο είλαη 1.018,13 m θαη ην αληίζηνηρν κήθνο ησλ 

ρσκαηόδξνκσλ αλέξρεηαη ζε 3.222,44 m. 

2.2 ΦΡΕΑΣΙΑ 

Σην έξγν ηεο θαηαζθεπήο αγσγώλ λεξνύ ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Παλαγίηζαο, πξνβιέπεηαη ε 

θαηαζθεπή ησλ παξαθάησ θξεαηίσλ. 

• Φξεάηηα αεξαεμαγσγώλ. 

• Φξεάηηα εθθελσηώλ γηα ηελ εθθέλσζε θαη ηνλ θαζαξηζκό αγσγώλ. 



Σπλνιηθά ζα θαηαζθεπαζηνύλ 4 θξεάηηα αεξαεμαγσγώλ θαη 1 θξεάηην εθθελσηή ζηνλ 

ρπηνζηδεξό αγσγό, θαη 3 θξεάηηα αεξαεμαγσγώλ θαη 1 θξεάηην εθθελσηή ζηνλ αγσγό από 

HDPE. 

Όια ηα θξεάηηα ζα είλαη ππόγεηα θαη θαηαζθεπαζκέλα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. 

2.3 ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΤΔΡΟΓΕΩTΡΗΕΩΝ  

Γηα ηνλ αγσγό λεξνύ ζηελ Παλαγίηζα πξνηείλεηαη ππνβξύρην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα ηύπνπ 

βαζέσλ θξεάησλ, θαηάιιειν γηα  γεώηξεζε 6ins θαη άλσ, πςεινύ βαζκνύ απόδνζεο, 

θαηαζθεπαζκέλα εμνινθιήξνπ από αλνμείδσην ράιπβα.  

Η ππνβξύρηα αληιία γεώηξεζεο πξνηείλεηαη πνιπβάζκηα, θπγνθεληξηθή εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 

6’’ ή κεγαιύηεξε εθόζνλ απαηηεζεί, κε ζεκείν ιεηηνπξγίαο παξνρήο 35 m3/h θαη καλνκεηξηθό 

245 m.Y.Σ. κε θαηαιιειόηεηα γηα άληιεζε θαζαξώλ πγξώλ κε πεξηεθηηθόηεηα άκκνπ έσο θαη 

100 g/m3. Θα ηνπνζεηεζνύλ δηθιείδα απνκόλσζεο θαη αληεπίζηξνθν, DN 125. Πξνβιέπεηαη 

επίζεο ε εγθαηάζηαζε αληηπιεγκαηηθήο βαιβίδαο ε νπνία ζα πξνζηαηεύεη ηνλ αγσγό θαη ηηο 

ζπζθεπέο από πδξαπιηθό πιήγκα εθηνλώλνληαο ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα λεξνύ. 

2.4 ΑΓΚΤΡΩΕΙ 

Σε έληνλεο νξηδόληηεο αιιαγέο θαηεύζπλζεο, ιόγσ ηεο αιιαγήο θαηεύζπλζεο ηνπ λεξνύ 

αλαπηύζζνληαη κεγάιεο δπλάκεηο νη νπνίεο ηείλνπλ λα κεηαηνπίζνπλ ηνλ αγσγό κέζα ζην 

ζθάκκα. Σε απηά ηα ζεκεία ηνπνζεηνύληαη αγθπξώζεηο. 

Καηά κήθνο ηεο ράξαμεο ηνπ αγσγνύ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή αγθπξώζεσλ ζηηο ζέζεηο 

αιιαγήο νξηδνληηνγξαθηθήο θαηεύζπλζεο απηώλ, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηηο νξηδνληηνγξαθίεο. 

Οη αγθπξώζεηο γίλνληαη κε εγθηβσηηζκό ηνπ κηζνύ ζώκαηνο ηνπ αγσγνύ Τα ελ ιόγσ ζώκαηα 

αγθύξσζεο δεκηνπξγνύλ ηελ απαηηνύκελε επηθάλεηα γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ηάζεσλ 

εθηξνπήο ηνπ αγσγνύ ζηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσκάησλ αγθύξσζεο 

επηιέρζεθαλ έηζη ώζηε ζε θακία πεξίπησζε ε ηάζε ζηηο παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 1 KP/cm2.  

2.5 ΚΑΜΜΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Ο αγσγνί ηνπνζεηείηαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 1 m από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζε ζθάκκα 

πιάηνπο 0,60 m. Οη αγσγνί εγθηβσηίδνληαη ζε άκκν. Κάησ από ηνλ αγσγό ζα ππάξρεη 

ππόζηξσζε άκκνπ 0,15 m θαη πιήξσζε ηνπ νξύγκαηνο 0,20 m πάλσ από ηε ζηέςε ησλ 

αγσγώλ. Η επίρσζε ησλ νξπγκάησλ ζα γίλεη κε ζξαπζηό ακκνράιηθν κέζα ζηνπο νηθηζκνύο θαη 

όπνπ ππάξρεη άζθαιηνο. Σην ππόινηπν ηκήκα ζα γίλεη κε θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθήο. 
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