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 1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ 

1.1. Δηζαγσγή 

 Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ Κεθάιαην, αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηκήκα ηεο 

νπνίαο, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ χδξεπζεο νηθηζκψλ Αιπθήο θαη Αγ. Νηθνιάνπ 

Γ.Δ. Θίζβεο». 

1.2. Γεσγξαθηθή ζέζε Δπξύηεξεο πεξηνρήο 

Ο ζεκεξηλφο Γήκνο Θεβαίσλ έρεη έδξα ηε Θήβα θαη έρεη  πξνθχςεη απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξψελ Γήκσλ 

Θήβαο, Θίζβεο, Βαγίσλ θαη Πιαηαηψλ. Η  έθηαζή ηνπ εθηηκάηαη ζε 830,112 km2. Ο Γήκνο Θεβαίσλ ζπλνξεχεη κε 

ηνπο Γήκνπο:  Γ. Λεβαδέσλ, Γ. Αιηάξηνπ, Γ.Οξρνκελνχ, Γ.Υαιθηδέσλ, Γ.Σαλάγξαο θαη κε ηνλ Γ. Μάλδξαο-

Δηδπιιίαο. ηνλ παξαθάησ Υάξηε παξνπζηάδεηαη ν Γήκνο Θεβαίσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο. 

Έδξα ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ είλαη ε Θήβα. Η πφιε ηεο Θήβαο απέρεη απφ ηελ Αζήλα πεξίπνπ 90 km κέζσ ηεο απφ 

βνξξά ζχλδεζήο ηεο δηά ηνπ ΠΑΘΔ θαη 70 km κέζσ ηεο απφ λφηηα ζχλδεζήο ηεο δηά ηεο ΠΔΟ Θήβα - Διεπζίλα. Απφ 

ηηο αθηέο ηνπ Δπβντθνχ απέρεη 22 km θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ 22 km. Βφξεηα ηεο πφιεο βξίζθεηαη ν 

ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο Θήβαο, απφ ηνλ νπνίν δηέξρεηαη ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πςειψλ ηαρπηήησλ Αζελψλ – 

Θεζζαινλίθεο. 

Ο Γήκνο ηεο Θήβαο νξηνζεηείηαη ζηελ πεδηάδα ηεο αλαηνιηθήο Βνησηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεδηάδα ησλ Θεβψλ 

κε ηελ πεξηνρή λα ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα εχθνξε, κε θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηα δεκεηξηαθά θαη ηα ακπέιηα. Η 

πεδηάδα απηή βξέρεηαη απφ πνηακνχο, φπσο ν Αζσπφο, ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηνλ Κηζαηξψλα θαη εθβάιιεη ζηνλ 

Δπβντθφ θφιπν, o Καιακίηεο πνπ εθβάιεη ζηε ιίκλε Yιίθε θαη ν Ληβαδφζηξαο πνπ εθβάιεη ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν.  

ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ηκήκα ηεο ιίκλεο Τιίθεο θαη ηεο Παξαιίκλεο, νη νπνίεο 

ηξνθνδνηνχλ κε ηα λεξά ηνπο ηε ιίκλε ηνπ Μαξαζψλα, κέζσ ηνπ νκψλπκνπ θαλαιηνχ. 

Σα ιεθαλνπέδηα ηεο Βνησηίαο πεξηβάιινληαη απφ ηα βνπλά Διηθψλα (κε ςειφηεξε θνξπθή ηελ Παιηνβνχλα, +1.748 

m), Κηζαηξψλα (+1.409 m) θαη ην Ύπαην (+730 m). ηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ Θεβψλ ππάξρεη ην Γάζνο ηνπ 

Μνζρνπνδηνχ, πνπ απνηειείηαη απφ ηα πςψκαηα Μεγάιε θαη Μηθξή Φειφξαρε ζην θέληξν, ζηα βφξεηα απφ ην ιφθν 

Κνπκέξθη θαη ζηα αλαηνιηθά απφ ην χςσκα σξφο (+547 m). 

χκθσλα κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο  ηνπ έηνπο 2001, (ΔΤΔ1, 2009), ν Γήκνο Θεβαίσλ  

παξνπζηάδεη κηα εδαθηθή νκνηνκνξθία κε ηνλ  κέζνο ζηαζκηθφ ησλ πςνκέηξσλ λα θπκαίλεηαη απφ +145,00 m (Κ. 

Ξεξνλνκήο) έσο θαη +382,00 m (Κ. Πιαηαηψλ). 

                                                

1 ΔΤΔ, «Απνγξαθή πιεζπζκνχ- θαηνηθηψλ, 18 Μαξηίνπ 2001, (Μφληκνο Πιεζπζκφο)», Πεηξαηάο, 
(http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00098%20.pdf),  2009.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
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χκθσλα κε θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο ΔΜΤ1, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1967-1997 ζηελ γεηηνληθή 

πφιε ηνπ Αιίαξηνπ, ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 7,1 έσο  27,2 νC θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ 

αληίζηνηρα ε κέζε κεληαία βξνρφπησζε κεηαμχ 7,0  θαη 99,3 mm. 

χκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηε βηνκεραλία, φπσο έρεη 

εγθξηζεί κε ηελ ππ’αξ.11508/151 ΣΑΑΠ/13.04.2009 θαη ηζρχεη, ν Γήκνο Θεβαίσλ βξίζθεηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή 

«πεξη-αζελατθή» πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ Ννκνχ. Γειαδή, βξίζθεηαη ζηελ αθηίλα 

επηξξνήο ηεο πξσηεχνπζαο ή ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαζψο απνηειεί, καδί κε ην γεηηνληθφ Γήκν 

Υαιθίδαο, έλαλ απφ ηνπο δχν εγγχηεξνπο αζηηθνχο Γήκνπο / πφιεηο ηεο Αζελατθήο Μεηξφπνιεο. 

 

 

ρήκα  1 Μέζνη ζηαζκηθνί πςνκέηξσλ αλά θνηλόηεηα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ 

 

1.3. Γηνηθεηηθά όξηα 

χκθσλα κε ηνλ Ν.3982/2010, ν Γήκνο Θεβαίσλ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο: Θήβαο, 

Βαγηψλ, Θίζβεο θαη Πιαηαηψλ. Απηέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, δηαηξνχληαη δηνηθεηηθά ζε δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1 Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3982/ 2010 

ΓΗΜΟ ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΔΝΟΣΗΣΔ 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ

 
ΚΟΙΝΟΣΗΣ

Δ 

ΣΟΠΙΚΔ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 

ΟΙΚΙΜΟΙ 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΒΑΓΙΧΝ ΒΑΓΙΧΝ     

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ     

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ   ΑΜΠΔΛΟΥΧΡΙΟΤ   

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ   ΔΛΔΧΝΟ   

                                                

1 ΔΜΤ, «Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία Αιηάξηνπ», 

http://www.emy.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_html?dr_city=Aliartos, εκ/λία 
πξφζβαζεο: 9/12/2015. 

http://www.emy.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_html?dr_city=Aliartos
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ΓΗΜΟ ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΔΝΟΣΗΣΔ 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ

 
ΚΟΙΝΟΣΗΣ

Δ 

ΣΟΠΙΚΔ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 

ΟΙΚΙΜΟΙ 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ   ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ Καζηξί,ην 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ   ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ Μνπξίθηνλ,ην 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ   ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ Πιαηαλάθηα,ηα 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ   ΝΔΟΥΧΡΑΚΙΟΤ   

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ   ΤΠΑΣΟΤ Μνλή 

Μεηακνξθψζεσο 
σηήξνο 

αγκαηά,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑΙΧΝ   ΤΠΑΣΟΤ Ύπαηνλ,ην 

ΘΗΒΑΙΩΝ ΘΙΒΗ   ΓΟΜΒΡΑΙΝΗ Άγηνο 

Νηθόιανο,ν 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΙΒΗ   ΓΟΜΒΡΑΙΝΗ Γνκβξαίλα,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΙΒΗ   ΓΟΜΒΡΑΙΝΗ Μνλή 

Μαθαξησηίζζεο,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΙΒΗ   ΔΛΛΟΠΙΑ   

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΙΒΗ   ΘΙΒΗ Θίζβε,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΙΒΗ   ΘΙΒΗ Όξκνο Αγίνπ 

Ισάλλνπ,ν 

ΘΗΒΑΙΩΝ ΘΙΒΗ   ΞΗΡΟΝΟΜΗ Αιπθή,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΙΒΗ   ΞΗΡΟΝΟΜΗ Ξεξνλνκή,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΙΒΗ   ΥΧΣΙΑ  Παξαιία,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΙΒΗ   ΥΧΣΙΑ  Πξφδξνκνο,ν 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΚΑΠΑΡΔΛΛΙΟΤ Άγηνο Βαζίιεηνο,ν 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΚΑΠΑΡΔΛΛΙΟΤ Καιακάθη,ην 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΚΑΠΑΡΔΛΛΙΟΤ Καπαξέιιηνλ,ην 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΛΔΤΚΣΡΧΝ Λεχθηξα,ηα 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΛΔΤΚΣΡΧΝ Παξαιία 

Ληβαδφζηξαο,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΛΟΤΣΟΤΦΙΟΤ   

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΜΔΛΙΟΥΧΡΙΟΤ   

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΠΛΑΣΑΙΧΝ Μνλή Αγίαο 

Σξηάδνο,ε 

ΘΗΒΑΙΧΝ ΠΛΑΣΑΙΧΝ   ΠΛΑΣΑΙΧΝ Πιαηαηαί,αη 

 

Ο Γήκνο Θεβαίσλ, αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο θαη ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, 

ελψ ζε επίπεδν Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, εθηείλεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  

Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο.  
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Υάξηεο 1 Πεξηνρή κειέηεο θαη επξύηεξε πεξηνρή 

 

Υάξηεο 2 Γηνηθεηηθή ππαγσγή ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

1.1. Γεληθή πεξηγξαθή πθηζηάκελσλ έξγσλ   

Οη νηθηζκνί ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηεο Αιπθήο βξίζθνληαη λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Θήβαο θαη δηνηθεηηθά αλήθνπλ 

ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θίζβεο. Ο νηθηζκφο ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ αλήθεη ζηελ Σνπηθή Δλφηεηα Γνκβξαίλεο, ελψ ν 

νηθηζκφο ηεο Αιπθήο αλήθεη ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Ξεξνλνκήο.   

ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΜΔΛΔΣΗ 
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Η πδξνδφηεζε ηνπ νηθηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε δηπιηζκέλν λεξφ απφ ην θαλάιη Μφξλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

λεξφ απφ ην θαλάιη ηνπ Μφξλνπ θαηαθζάλεη κε θπζηθή ξνή ζε ηαρπδηπιηζηήξην ζηε Γφκβξαηλα, ζην νπνίν είλαη 

εγθαηαζηεκέλα δχν θίιηξα άκκνπ δπλακηθφηεηαο 40 m3/h έθαζην. Σν δηπιηζκέλν λεξφ αληιείηαη κέζσ δπν αληιηψλ 

(1+1 εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο 55 m3/h, νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε νηθίζθν ζηνλ ρψξν ηνπ δηπιηζηεξίνπ ζε 

πςφκεηξν +275 m, θαη ηξνθνδνηεί ελδηάκεζε δεμακελή (Γεμακελή «Δμηζνξξφπεζεο») ρσξεηηθφηεηαο 50 m3 ζε 

πςφκεηξν +310 m. Σν δηπιηζκέλν λεξφ θαηαθζάλεη ζηελ ελδηάκεζε δεμακελή κέζσ κεηαιιηθνχ αγσγνχ δηακέηξνπ 

Φ140, ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 8 km.  

Ο κεηαιιηθφο αγσγφο θαηαζθεπάζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 90’ θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε έσο ην 2010. ην κεγαιχηεξν 

κήθνο ηνπ είλαη επηθαλεηαθφο θαη έρεη εζσηεξηθή επέλδπζε απφ πιαζηηθφ πιηθφ. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηελ 

ζπλερή έθζεζε ηνπ αγσγνχ ζηελ επίδξαζε ηνπ ειίνπ, κέξνο ηεο πιαζηηθήο επέλδπζεο δηαιχεηαη θαη κεηαθέξεηαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο είηε κέζσ νιφθιεξσλ θνκκαηηψλ είηε δηαιπκέλσλ ζε ζθφλε. Σν λεξφ ρσξίο ηελ ρξήζε θίιηξσλ 

γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ, θξίλεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε.  

Καηάληε ηεο ελδηάκεζεο δεμακελήο ε ξνή ηνπ λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη βαξπηηθά (ππφ πιήξσζε) θαη ηξνθνδνηεί ηε 

δεμακελή ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηηο πθηζηάκελεο δεμακελέο ηεο Αιπθήο (κηα νξζνγσληθή θαη κηα θπθιηθή δεμακελή, 

ζπλνιηθνχ φγθνπ 300 m3).  

Ο αγσγφο πνπ ηξνθνδνηεί ηε δεμακελή ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ είλαη κεηαιιηθφο δηακέηξνπ Φ140 θαη κήθνπο πεξί ησλ 

2750 m. ηε δεμακελή ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηαθιάδσζε ηνπ αγσγνχ, ψζηε λα κε κεησζεί ην 

δηαζέζηκν πηεδνκεηξηθφ θνξηίν θαη λα επηηεπρζεί ε ηξνθνδνζία ησλ δεμακελψλ Αιπθήο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε 5700 m πεξίπνπ.  

Ο αγσγφο πνπ εθθηλεί απφ ηε δεμακελή ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηξνθνδνηεί ηηο δεμακελέο Αιπθήο ζηα πξψηα 3.500 m 

είλαη κεηαιιηθφο δηακέηξνπ Φ110, ελψ ζηα ππφινηπα 2.200 m έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ αγσγφ PVC δηακέηξνπ Φ140. 

χκθσλα κε παξαηεξήζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, ην κεηαιιηθφ ηκήκα ηνπ αγσγνχ θέξεη εζσηεξηθή επίζηξσζε 

πίζζαο, ε νπνία δηαιχεηαη θαη θαηαιήγεη ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγσγψλ (θαηαζιηπηηθφο αγσγφο 

απφ ην δηπιηζηήξην έσο ηελ ελδηάκεζε δεμακελή, βαξπηηθφο αγσγφο έσο ηε δεμακελή ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηκήκα 

κεηαιιηθνχ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο δεμακελψλ Αιπθήο) κε αγσγνχο θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη θαηάιιεισλ δηακέηξσλ 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ ησλ νηθηζκψλ Αγ. Νηθνιάνπ θαη Αιπθήο.  
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 2. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΔΡΓΩΝ 

2.1. Δηζαγσγή 

 Σα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο 

ζχκβαζεο «Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ χδξεπζεο νηθηζκψλ Αιπθήο θαη Αγ. Νηθνιάνπ Γ.Δ. Θίζβεο». 

2.2. Παξαδνρέο ζρεδηαζκνύ  

Η κειέηε, πηνζέηεζε ηφζν ηελ εθηίκεζε ηνπ κφληκνπ θαη επνρηαθνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, αιιά 

θαη ησλ παξνρψλ ζρεδηαζκνχ, ηεο «Μειέηεο Γεληθνχ ρεδίνπ Ύδξεπζεο Γήκνπ Θεβαίσλ (MASTERPLAN)» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ παξαδνηένπ Π.1.1. «Σερληθή Έθζεζε Απνηχπσζεο-Αλάιπζεο- Αμηνιφγεζεο Τθηζηάκελεο 

Καηάζηαζεο» - παξ.6.1.2. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ αγσγψλ χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ Αιπθήο θαη Αγ. Νηθνιάνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ κέγηζηε 

εκεξήζηα παξνρή ησλ νηθηζκψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ε δπλακηθφηεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ είλαη ηθαλή λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηφζν ηεο παξνχζαο φζν θαη ηεο κειινληηθήο δήηεζεο ηνπ νηθηζκνχ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα γεληθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γεκνχ Θεβαίσλ, ελψ 

γίλεηαη εθηίκεζε ηεο παξνρήο βάζεη ζηνηρείσλ θαηαλαιψζεσλ. 

Μειινληηθνί πιεζπζκνί 

Βάζεη ηεο επηινγήο σο πεξηφδνπ ζρεδηαζκνχ ηα 40 έηε, εθηηκήζεθε ν ζπλνιηθφο, εμππεξεηνχκελνο 

πιεζπζκφο, πξαγκαηηθφο (φπσο νξίδεηαη απφ ΔΛΣΑΣ) θαη επνρηαθφο,  γηα ην έηνο αθεηεξίαο, ην έηνο-ζηφρν 

(40εηία) θαη ην ελδηάκεζν έηνο (20εηία). Ο επνρηαθφο πιεζπζκφο αλαιχζεθε πεξαηηέξσ ζε παξαζεξηζηηθφ θαη 

ηνπξηζηηθφ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδηαζκνχ (ππνινγηζκφο ησλ κέγηζησλ αλαγθψλ ζε πδξεπηηθφ λεξφ), ν ζπλνιηθφο 

πιεζπζκφο πξνζδηνξίζηεθε γηα ηνλ κήλα πνπ εκθαλίδεη κέγηζην.  

Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο πξνζδηνξίζηεθε κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαηνθηζκνχ θαη ρξήζε κέζνπ εηήζηνπ 

ξπζκνχ αχμεζεο πιεζπζκνχ ε, αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή θνηλφηεηα/νηθηζκφ, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ξπζκνχο ηεο 20εηίαο 1991-2011. Δμαηξέζεθαλ ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Θεβαίσλ θαη ε Σνπηθή Δλφηεηα 

Διαηψλα (ππνινγηζκφο κέζνπ ε απφ 30εηία 1981-2011), νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηνπο 

ξπζκνχο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ ηελ πεξίνδν 1981-2011 θαη έηζη αμηνπνηήζεθαλ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Παξφιν πνπ νη ηάζεηο κείσζεο είλαη ππαξθηέο, ζην πιαίζην κίαο ζπληεξεηηθήο ινγηθήο ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη 

ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή, νη κέζνη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη αξλεηηθνί αληηθαηαζηάζεθαλ 

κε έλα πνιχ ήπην ξπζκφ αχμεζεο ίζν κε 0,5%/έηνο. Σέινο, γηα ηνπο νηθηζκνχο Καζηξί (Γεκνηηθή ελφηεηα Θεβαίσλ) 

θαη Όξκνο Αγίνπ Ισάλλνπ (Γεκνηηθή Δλφηεηα Θίζβεο), ρξεζηκνπνηήζεθε ν ήπηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 0,5%/έηνο 

δηφηη ν ξπζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο 20εηίαο 1991-2011 επεξεάδεηαη απφ ην ζεκαληηθφ ξπζκφ 

αχμεζεο ηεο δεθαεηίαο 2001-2011, πνπ παξαηεξήζεθε ζηνπο νηθηζκνχο απηνχο. 
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Ο παξαζεξηζηηθφο πιεζπζκφο πξνζδηνξίζηεθε αλά Σνπηθή Κνηλφηεηα, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δεπηεξεπνπζψλ θαη 

εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ησλ εηψλ 2001 θαη 2011 (ΔΛΣΑΣ), αληηζηνίρηζε θαηά κέζν φξν 3 θαηνίθσλ αλά παξαζεξηζηηθή 

θαηνηθία θαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαηνθηζκνχ κε ήπην ξπζκφ αχμεζεο πιεζπζκνχ ίζν κε 0,5%/έηνο. Ο 

ηνπξηζηηθφο πιεζπζκφο πξνζδηνξίζηεθε αλά Σνπηθή Κνηλφηεηα βάζεη κίαο δηαδηθαζίαο αλαγσγήο ησλ αθίμεσλ θαη 

δηαλπθηεξεχζεσλ, γηα ηα έηε 2001 θαη 2011, ζε πξαγκαηηθφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ θαη ππνινγηζκφ ηνπ κειινληηθνχ 

αξηζκνχ ηνπο κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ αλαηνθηζκνχ κε ήπην ξπζκφ αχμεζεο πιεζπζκνχ ίζν κε 0,5%/έηνο. 

Με παξαδνρή πιεξφηεηαο 50% παξαζεξηζηηθψλ νηθηψλ θαη θαηαλνκή ησλ ηνπξηζηψλ κέζα ζην έηνο, 

πξνζδηνξίζηεθε ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ, γηα ην κήλα πνπ εκθαλίδεη ην 

κέγηζην. 

Πίλαθαο 2 Δθηίκεζε ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ, πξαγκαηηθνύ 
θαη ζπλνιηθνύ ηνλ κήλα πνπ εκθαλίδεηαη ην κέγηζην. 

Γήκνο ΘΗΒΑΙΩΝ 
Πξόβιεςε εμέιημεο 

πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ 
(ρσξίο επνρηαθό) 

Πξόβιεςε εμέιημεο 
ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 

(max κήλα) 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΔΝΟΣΗΣΔ 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 

ΣΟΠΙΚΔ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 
παξόλ 20εηία 40εηία παξόλ 20εηία 40εηία 

ΒΑΓΙΧΝ ΒΑΓΙΧΝ   3,291 3,636 4,018 4,071 4,498 4,970 

ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΘΗΒΑΙΧΝ   23,139 26,218 29,708 25,199 28,494 32,222 

  ΑΜΠΔΛΟΥΧΡΙΟΤ 325 360 397 457 505 559 

  ΔΛΔΧΝΟ 1,003 1,223 1,492 1,263 1,511 1,810 

  ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ 688 760 839 998 1,103 1,219 

  ΝΔΟΥΧΡΑΚΙΟΤ 525 580 641 645 713 787 

  ΤΠΑΣΟΤ 446 493 544 557 615 679 

ΘΙΒΗ 

  ΓΟΜΒΡΑΙΝΗ 721 796 879 1,297 1,433 1,582 

  ΔΛΛΟΠΙΑ 416 460 508 555 613 677 

  ΘΙΒΗ 246 272 300 751 830 917 

  ΞΗΡΟΝΟΜΗ 641 708 782 2,535 2,801 3,095 

  ΥΧΣΙΑ  612 676 747 1,825 2,016 2,228 

ΠΛΑΣΑΙΧΝ 

  ΚΑΠΑΡΔΛΛΙΟΤ 1,890 2,089 2,308 3,340 3,690 4,077 

  ΛΔΤΚΣΡΧΝ 1 1,117 1,261 1,433 1,337 1 1,504 1 1,701 1 

  ΛΟΤΣΟΤΦΙΟΤ 339 374 413 436 482 533 

  ΜΔΛΙΟΥΧΡΙΟΤ 685 756 836 908 1,004 1,109 

  ΠΛΑΣΑΙΧΝ 980 1,081 1,192 1,337 1,476 1,628 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ΒΑΓΙΧΝ 3,291 3,636 4,018 4,071 4,498 4,970 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ΘΗΒΑΙΧΝ 26,127 29,634 33,622 29,120 32,942 37,276 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ΘΙΒΗ 2,636 2,912 3,216 6,964 7,693 8,499 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ΠΛΑΣΑΙΧΝ 5,011 5,561 6,182 7,358 8,156 9,047 

χλνιν 37,065 41,743 47,038 47,513 53,289 59,792 
1 Γηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Λεχθηξσλ ιήθζεθαλ ππφςε πξαγκαηηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑΘ γηα ηνλ 

επνρηαθφ πιεζπζκφ ηνπ έηνπο 2015. 
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Δθηίκεζε αλαγθώλ ζε λεξό αζηηθήο ρξήζεο 

Ο ππνινγηζκφο έγηλε γηα ηα έηε γηα ηα νπνία εθηηκήζεθε ν πιεζπζκφο, δειαδή γηα ην παξφλ, γηα ην έηνο-

ζηφρν  (40εηία) θαη ην ελδηάκεζν (20εηία). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε : (α) ν εθηηκψκελνο 

κφληκνο θαη ζπλνιηθφο πιεζπζκφο, (β) ε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε αλά θάηνηθν, (γ) νη απψιεηεο (κε 

ηηκνινγνχκελν λεξφ) θαη (δ) νη εθηηκήζεηο γηα κεηαβνιέο ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ κέζα ζην έηνο. Οη βαζηθέο 

παξαδνρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ν ππνινγηζκφο ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ, δίλνληαη αθνινχζσο. 

Παξαδνρέο Δθηίκεζεο Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ  

 

Λνηπέο πεξηνρέο Γήκνπ Θεβαίσλ 

1.  Μέζε εκεξήζηα παξνρή: 240 L/θαη./d (εμαηξνχληαη ηα Λεχθηξα κε 210 L/θαη./d) 

2.  Μέγηζηε εκεξήζηα παξνρή: 240 L/θαη./d * 1,45 = 348 L/θαη./d (εμαηξνχληαη ηα Λεχθηξα κε 210*1,2 L/θαη./d) 

3.  Πξνζαχμεζε ιφγσ απσιεηψλ: 230 L/θαη./d  (παξαδνρή κε κεηαβνιήο επνρηαθά) 

 χλνιν αλαγθψλ-average  470 L/θαη./d 

 χλνιν αλαγθψλ-max  578 L/θαη./d 

4.  Χξηαία αηρκή: αλαγσγή max εκεξήζηαο αλάγθεο ζε 24h θαη πξνζαχμεζε κε ζπληειεζηή ζηηγκηαίαο αηρκήο Ρ 

 

Πίλαθαο 3 Δθηίκεζε παξόλησλ θαη κειινληηθώλ, εκεξήζησλ αλαγθώλ ζε πδξεπηηθό λεξό γηα ηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ.  

Γήκνο ΘΗΒΑΙΩΝ 
Ηκεξήζηα αλάγθε ζε πδξεπηηθό λεξό 

Μέζε (m3/d) Μέγηζηε (m3/d) 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΔΝΟΣΗΣΔ 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 

ΣΟΠΙΚΔ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 
παξόλ 20εηία 40εηία παξόλ 20εηία 40εηία 

ΒΑΓΙΧΝ ΒΑΓΙΧΝ   1.547 1.709 1.888 2.353 2.600 2.873 

ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΘΗΒΑΙΧΝ   7.173 8.128 9.209 8.719 9.859 11.149 

  ΑΜΠΔΛΟΥΧΡΙΟΤ 153 169 187 264 292 323 

  ΔΛΔΧΝΟ 471 575 701 730 873 1.046 

  ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ 323 357 395 577 638 704 

  ΝΔΟΥΧΡΑΚΙΟΤ 247 273 301 373 412 455 

  ΤΠΑΣΟΤ 210 232 256 322 356 393 

ΘΙΒΗ 

  ΓΟΜΒΡΑΙΝΗ 339 374 413 750 828 914 

  ΔΛΛΟΠΙΑ 196 216 239 321 354 391 

  ΘΙΒΗ 116 128 141 434 480 530 

  ΞΗΡΟΝΟΜΗ 301 333 368 1.465 1.619 1.789 

  ΥΧΣΙΑ  288 318 351 1.055 1.165 1.288 

ΠΛΑΣΑΙΧΝ 

  ΚΑΠΑΡΔΛΛΙΟΤ 888 982 1.085 1.930 2.133 2.357 

  ΛΔΤΚΣΡΧΝ 492 555 630 715 804 909 

  ΛΟΤΣΟΤΦΙΟΤ 159 176 194 252 279 308 

  ΜΔΛΙΟΥΧΡΙΟΤ 322 355 393 525 580 641 

  ΠΛΑΣΑΙΧΝ 461 508 560 773 853 941 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ΒΑΓΙΧΝ 1.547 1.709 1.888 2.353 2.600 2.873 
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Γήκνο ΘΗΒΑΙΩΝ 
Ηκεξήζηα αλάγθε ζε πδξεπηηθό λεξό 

Μέζε (m3/d) Μέγηζηε (m3/d) 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΔΝΟΣΗΣΔ 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 

ΣΟΠΙΚΔ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 
παξόλ 20εηία 40εηία παξόλ 20εηία 40εηία 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ΘΗΒΑΙΧΝ 8.577 9.733 11.049 10.985 12.430 14.070 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ΘΙΒΗ 1.239 1.368 1.512 4.025 4.447 4.912 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ΠΛΑΣΑΙΧΝ 2.322 2.576 2.862 4.195 4.649 5.155 

 

Δθηίκεζε παξνρήο βάζεη θαηαλαιώζεσλ  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θίζβεο ε θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα λεξνχ γηα ηα έηε 2015 θαη 

2015 ήηαλ ίζε κε 74.690 m3 θαη 81.381 m3 αληίζηνηρα.  

Δπεηδή νη νηθηζκνί είλαη παξαιηαθνί, παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζµνχ θαηά ηνπο ζεξηλνχο µήλεο, ελψ 

θαηά ηελ ππφινηπε πεξίνδν, νη µφληµνη θάηνηθνη είλαη ιηγνζηνί θαη δελ μεπεξλάλε ηνπο 300 ζχµθσλα µε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011. 

 

Ο ππνινγηζµφο γηα ηελ αηρµή ησλ θαηαλαιψζεσλ, πξέπεη λα γίλεη µε βάζε ηνλ παξαζεξηζηηθφ πιεζπζµφ πνπ 

ππάξρεη θπξίσο ηνπο µήλεο Ινχιην θαη Αχγνπζην, ν νπνίνο εθηηµάηαη φηη αλέξρεηαη ζε 3000 άηνµα. 

Ο πιεζπζµφο απηφο θαηαλαιψλεη θαηά µέζν φξν 250 lt/εµέξα, νπφηε ε ζπλνιηθή εµεξήζηα θαηαλάισζε είλαη 

3000Υ250=750 m3/εµέξα, πνζφηεηα πνπ ζπµθσλεί θαη µε ηηο πξαγµαηηθέο θαηαλαιψζεηο, βάζε ησλ µεηξήζεσλ 

ηεο παξαγφµελεο πνζφηεηαο δηπιηζµέλνπ λεξνχ απφ ην ηαρπδηπιηζηήξην. 

Λαµβάλνληαο ππφςε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζµνχ θαη µηα αχμεζε πξνζέιεπζεο ζεξηλψλ νηθηζηψλ ζπλνιηθά θαηά 

10% αλά επφµελε δεθαεηία, θαζψο επίζεο µηα αχμεζε ζηελ εµεξήζηα θαηαλάισζε αλά θάηνηθν 

(ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ δηαξξνψλ) ε νπνία µπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ζηα 260 lt/θαη/εµέξα (ε ηηµή απηή είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο ησλ παξαζεξηζηηθψλ νηθηζµψλ (250-280 lt/θαη/εµέξα) µε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζηελ πεξηνρή ησλ δπν παξαιηαθψλ νηθηζµψλ δελ ζα αιιάμνπλ ηδηαίηεξα νη ζπλήζεηεο ζε φηη αθνξά 

ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ), νη θαηαλαιψζεηο εµεξήζηα θαη ε µέζε σξηαία ζα είλαη (γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν αηρµήο): 

Έηνο 2020 20 εηία 40εηία 

Πξφβιεςε πιεζπζµνχ Αηρµήο 3.100 3.750 4.200 

Ηµεξήζηα Καηαλάισζε 

(m3/εµέξα) 

806 975 1092 

Μέζε σξηαία θαηαλάισζε 

(m3/h) 

34 40 45,5 
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Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαηαλαιψζεσλ. Πξνθχπηεη φηη ε πνζφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζηηο δεμαµελέο 

ησλ νηθηζµψλ είλαη 1092/24= 45,5 m3/h. 

Σα δπν θίιηξα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην δηπιηζηήξην, παξέρνπλ 80 m3/h, µέξνο ησλ νπνίσλ εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ∆νµβξαίλαο. 

Ο αγσγφο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην θζαξµέλν ραιχβδηλν αγσγφ, ζα ππνινγηζηεί ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα 

µεηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ 50 m3/h. 
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 3. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ  

3.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ 

ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο :  

 πλνπηηθφ θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αγσγψλ χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ Αιπθήο θαη Αγ. Νηθνιάνπ, νη 

νπνίνη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο, κε θπξηφηεξν ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία 

ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο κεηαθνξάο κηθξνζσκαηηδίσλ εμαηηίαο ηεο δηάιπζεο ησλ εζσηεξηθψλ επηζηξψζεσλ ησλ 

αγσγψλ. Δηδηθφηεξα, ζα αληηθαηαζηαζεί ν θαηαζιηπηηθφο αγσγφο απφ ην ηαρπδηπιηζηήξην ηεο Γνκβξαίλαο έσο ηελ 

ελδηάκεζε δεμακελή (Γεμακελή «Δμηζνξξφπεζεο»), ν βαξπηηθφο αγσγφο (ππφ πιήξσζε) απφ ηελ ελδηάκεζε 

δεμακελή έσο ηε δεμακελή ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη ην κεηαιιηθφ ηκήκα ηνπ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο δηπιηζκέλνπ λεξνχ 

ζηηο δεμακελέο Αιπθήο. 

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ αγσγψλ κε αγσγνχο θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη θαηάιιεισλ δηακέηξσλ ζα 

επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

Καηαζιηπηηθόο αγσγόο από δηπιηζηήξην έσο ελδηάκεζε δεμακελή (Γεμακελή «Δμηζνξξόπεζεο») 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ο θαηαζιηπηηθφο αγσγφο εθθηλεί απφ ην αληιηνζηάζην πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ δηπιηζηεξίνπ θαη θαηαιήγεη 

ζηελ ελδηάκεζε δεμακελή (δεμακελή «Δμηζνξξφπεζεο») ζε πςφκεηξν +310 m. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ αγσγνχ 

είλαη ίζν κε 7.711 m θαη επηιέγεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηαιιηθνχ αγσγνχ κε αγσγφ απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλφηεηαο HDPE 3εο γεληάο. Δηδηθφηεξα, ν θαηαζιηπηηθφο αγσγφο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ επηκέξνπο 

ηκήκαηα. 

 Σκήκα 1: Απφ αληιηνζηάζην δηπιηζηεξίνπ - εκείν 1 (Η1=274 m) έσο εκείν 2 (Η2=218 m). ην ηκήκα 

απηφ εγθαζίζηαηαη ζσιήλαο απφ PE δηακέηξνπ Φ160 PN16, κήθνπο 1070 m. 

 Σκήκα 2: Απφ εκείν 2 έσο εκείν 3 (Η3=131 m). ην ηκήκα απηφ εγθαζίζηαηαη ζσιήλαο απφ PE 

δηακέηξνπ Φ160 PN20, κήθνπο 730 m. 

 Σκήκα 3: Απφ εκείν 3 έσο εκείν 6 (Η6=165 m). ην ηκήκα απηφ εγθαζίζηαηαη ζσιήλαο απφ PE 

δηακέηξνπ Φ180 PN25, κήθνπο 2750 m. 

 Σκήκα 4: Απφ εκείν 6 έσο εκείν 7 (Η7=190 m). ην ηκήκα απηφ εγθαζίζηαηαη ζσιήλαο απφ PE 

δηακέηξνπ Φ160 PN20, κήθνπο 960 m. 

 Σκήκα 5: Απφ εκείν 7 έσο Γεμακελή «Δμηζνξξφπεζεο» - εκείν 8 (Η8=310 m). ην ηκήκα απηφ 

εγθαζίζηαηαη ζσιήλαο απφ PE δηακέηξνπ Φ160 PN16, κήθνπο 2206 m. 

 

Σν ζχλνιν ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ζα ηνπνζεηεζεί ζε φξπγκα θαη νδεχεη επί δηαλνηγκέλσλ νδψλ. Ο αγσγφο είλαη 

εθνδηαζκέλνο κε ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο εθθέλσζεο, αεξεμαγσγψλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζψκαηα 

αγθχξσζεο. Δπηπιένλ, ζηα ζεκεία 4 θαη 6 έρνπλ ηνπνζεηεζεί αληηπιεγκαηηθέο δηθιείδεο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

αγσγνχ, ην βάζνο ηνπνζέηεζήο ηνπ, ήηνη ν κεθνηνκεθφο ηνπ ζρεδηαζκφο, επηιέγεθε κε γλψκνλα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο απαίηεζεο δηαηάμεσλ εθθέλσζεο θαη αεξεμαγσγψλ.  

Αγσγόο από δεμακελή «Δμηζνξξόπεζεο» έσο δεμακελή Αγ. Νηθνιάνπ 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
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Καηάληε ηεο δεμακελήο «Δμηζνξξφπεζεο» ην λεξφ ζα ξέεη βαξπηηθά θαη ζα ηξνθνδνηεί ηε δεμακελή ηνπ Αγ. 

Νηθνιάνπ θαη ελ ζπλερεία ηηο δεμακελέο Αιπθήο. Σν κήθνο ηνπ αγσγνχ ζα είλαη ίζν κε 2756 m θαη ζα απνηειείηαη 

απφ ηα εμήο δπν ηκήκαηα: 

 Σκήκα 1: Απφ εκείν 8 (Γεμακελή «Δμηζνξξφπεζεο») έσο εκείν 9 (H(=130 m). ην ηκήκα απηφ 

ηνπνζεηείηαη ζσιήλαο απφ HDPE δηακέηξνπ Φ160 PN20, κήθνπο 2436 m. 

 Σκήκα 2: Απφ εκείν 9 έσο Γεμακελή Αγ. Νηθνιάνπ. ην ηκήκα απηφ ηνπνζεηείηαη ζσιήλαο απφ HDPE 

δηακέηξνπ Φ160 PN25, κήθνπο 320 m. 

Σν ζχλνιν ηνπ αγσγνχ ζα ηνπνζεηεζεί ζε φξπγκα θαη νδεχεη επί δηαλνηγκέλσλ αζθαιηνζηξσκέλσλ νδψλ. Ο 

αγσγφο είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο εθθέλσζεο, αεξεμαγσγψλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζψκαηα αγθχξσζεο.  

Αγσγόο πξνζαγσγήο δηπιηζκέλνπ λεξνύ ζηηο δεμακελέο Αιπθήο 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ο αγσγφο πνπ ηξνθνδνηεί ηηο δεμακελέο χδξεπζεο Αιπθήο έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 5.700 m πεξίπνπ θαη απνηειείηαη 

απφ δπν ηκήκαηα, έλα ηκήκα κήθνπο 3.500 m απφ κεηαιιηθφ αγσγφ δηακέηξνπ Φ110 θαη έλα ηκήκα κήθνπο 2.200 

m ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί πιαζηηθφο αγσγφο απφ PVC. ηελ παξνχζα θάζε ζα αληηθαηαζηαζεί ην ηκήκα ηνπ 

κεηαιιηθνχ αγσγνχ.  

Γεδνκέλνπ φηη ν αγσγφο ηξνθνδνζίαο ησλ δεμακελψλ Αιπθήο ρξεηάδεηαη λα θαηεπζπλζεί ζρεδφλ παξαιηαθά ζε 

νξηζκέλν ηκήκα ηνπ θαζψο θαη φηη ην πηεδνκεηξηθφ ηνπ θνξηίν πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα ηξνθνδνηήζεη βαξπηηθά ηηο 

δεμακελέο, είλαη ζαθέο φηη είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειν πιηθφ ψζηε λα αληέρεη ηελ αλάπηπμε 

πςειψλ πηέζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέγεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θιάζεο C40 

δηακέηξνπ DN150.  

Σν ζχλνιν ηνπ αγσγνχ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε φξπγκα θαη νδεχεη επί δηαλνηγκέλσλ  αζθαιηνζηξσκέλσλ νδψλ. 

Ο αγσγφο είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο εθθέλσζεο, αεξεμαγσγψλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζψκαηα αγθχξσζεο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αγσγνχ, ην βάζνο ηνπνζέηεζήο ηνπ, ήηνη ν κεθνηνκεθφο ηνπ 

ζρεδηαζκφο, επηιέγεθε κε γλψκνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απαίηεζεο δηαηάμεσλ εθθέλσζεο θαη αεξεμαγσγψλ, ελψ 

έρεη ιεθζεί ππφςε θαη ε χπαξμε ηερληθψλ έξγσλ θαηά κήθνο ηεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ, φπσο απηά εληνπίζηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα επηηφπηαο επίζθεςεο. 
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 4.  ΛΟΙΠΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ  ΘΔΜΑΣΑ 

4.1. Τιηθά αγσγώλ 

Γηα ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ απφ ην δηπιηζηήξην έσο θαη ηε δεμακελή Δμηζνξξφπεζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ 

αγσγφ ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ πξνβιέπεηαη σο πιηθφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 

(HDPE), πξψηεο χιεο 3εο γεληάο. Όζνλ αθνξά ηνλ αγσγφ πξνζαγσγήο δηπιηζκέλνπ λεξνχ ζηηο δεμακελέο Αιπθήο, 

ην πθηζηάκελν κεηαιιηθφ ηκήκα αληηθαζίζηαηαη κε ζσιήλα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θιάζεο C40 δηακέηξνπ DN150.  

 

4.2. Γηαζηάζεηο νξπγκάησλ  

Ιζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο 

Όζνλ αθνξά ζηεο δηαζηάζεηο νξπγκάησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 696/74 (άξζξν 209, παξ. 

11), ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 

Σν ειάρηζην πιάηνο νξχγκαηνο ίζν κε 0,80m (αλαθέξεηαη ζε αγσγνχο βαξχηεηαο). 

Σν πιάηνο ζθάκκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ ιακβάλεηαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 

ηνπ αγσγνχ θαη εθαηέξσζελ πεξηζψξην 35cm. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (θχζεσο εδάθνπο, κεζφδσλ εξγαζίαο, εκπνδίσλ εθ ινηπψλ δηθηχσλ θ.ιπ.) επηηξέπνληαη 

παξεθθιίζεηο ζηε κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζθακκάησλ. 

ηελ ΔΣΔΠ 1501-08-01-03-01 (ΔΚΚΑΦΔ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ ΤΠΟΓΔΙΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ), παξαηίζεληαη 2 Πίλαθεο ζρεηηθά κε 

ηηο δηαζηάζεηο ησλ νξπγκάησλ ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ, ήηνη ν Πίλαθαο 1 : Διάρηζην πιάηνο νξπγκάησλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ θαη ην βάζνο εθζθαθήο θαη ν Πίλαθαο 2 : Διάρηζην ειεχζεξν πιάηνο 

εθζθαθήο κε ρψξν εξγαζίαο. 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ Πηλ. 1 θαη 2 ηεο σο άλσ ΔΣΔΠ. 
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χκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-08-01-03-01, ζε πεξίπησζε αληηζηήξημεο ην ειάρηζην πιάηνο Β κεηξάηαη κεηαμχ ησλ 

επηθαλεηψλ ησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο 
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1 110 0,60 0,70 0,90

2 125 0,60 0,70 0,90

3 140 0,60 0,70 0,90

4 160 0,60 0,70 0,90

5 200 0,60 0,70 0,90

6 225 0,60 0,70 0,90

7 250 0,60 0,60 0,70 0,90 0,60 0,70 0,90

8 280 0,60 0,70 0,90

9 300 0,70 0,70 0,80 0,90 0,60 0,70 0,90

10 350 0,75 0,80 0,90 1,00 0,60 0,70 0,90

11 400 0,80 0,90 1,00 1,10 0,60 0,70 0,90

12 450 0,95 1,05 1,05 1,15 0,60 0,70 0,90

13 500 1,00 1,10 1,10 1,20 0,60 0,70 0,90

14 600 1,10 1,20 1,20 1,30 0,60 0,70 0,90

15 800 1,40 1,40 1,50 1,60 0,60 0,70 0,90

16 1000 1,70 1,80 1,80 1,90 0,60 0,70 0,90

17 1200 0,60 0,70 0,90

18 1400 0,60 0,70 0,90

19 1500 2,50 2,50 2,60 2,70 0,60 0,70 0,90

20 1600 2,60 2,60 2,70 2,80 0,60 0,70 0,90

21 1800 2,80 2,80 2,90 3,00 0,60 0,70 0,90

22 2000 3,00 3,00 3,10 3,20 0,60 0,70 0,90

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (πποεπαιηικόρ) : 

Ελάσιζηο πλάηορ οπςγμάηων ζε 

ζςνάπηηζη με ηη διάμεηπο και ηο 

βάθορ
Ελάσιζηο καθαπό 

πλάηορ οπύγμαηορ ζε m 

b

- Με απαίηηζη σώπος 

επγαζίαρ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

(ςποσπεωηικόρ): 

Ελάσιζηο ελεύθεπο 

πλάηορ οπύγμαηορ με 

Α/Α

Ελάσιζηο πλάηορ οπύγμαηορ ζε 

m Β

Εξωηεπική 

διάμεηπορ 

αγωγού ζε 

mm De
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Πξνβιεπόκελεο δηαζηάζεηο νξπγκάησλ 

 Η επηινγή ηνπ πιάηνπο νξχγκαηνο πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ παξνχζα νξηζηηθή κειέηε είλαη ην εμήο : 

Πίλαθαο 4 Πξνβιεπόκελα πιάηε νξπγκάησλ αγσγώλ παξόληνο έξγνπ 

A/A 
ΣΤΠΟ  

ΑΓΩΓΟΤ 

Δμσηεξηθή 

δηάκεηξνο 
αγσγνχ 

ζε mm 
DN 

Πιάηνο νξχγκαηνο ζε m Β Απαίηεζε αληηζηήξημεο 

Βάζνο εθζθαθήο ζε m   

<=1
,25 

1,25-
1,75 

1,75-
4,00 

>4,0
0 

<=1,2
5 

1,25-
1,75 

1,75-4,00 
>4,0

0 

                      

1 ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟ 160 0,80 0,80 1,00 1,20 ΟΥΙ (*) ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟ 200 0,80 0,80 1,00 1,20 ΟΥΙ (*) ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
ΒΑΡΤΣΙΚΟ ΤΠΟ 

ΠΛΗΡΧΗ 
150 0,80 0,80 1,00 1,20 ΟΥΙ (*) ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 
ΒΑΡΤΣΙΚΟ ΤΠΟ 

ΠΛΗΡΧΗ 
160 0,80 0,80 1,00 1,20 ΟΥΙ (*) ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
 (*) 

Γηα βάζε απφ 1,25m έσο 1,75m : 

 
 ε πεξίπησζε εθζθαθψλ ζε νδνχο κε ζηξψζεηο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί αληηζηήξημε ζηα 20cm ηεο άλσ παξεηάο ηνπ νξχγκαηνο (κε πξνζαχμεζε 

χςνπο 15cm εθηφο ηνπ νξχγκαηνο) 
 

 ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εθαξκνζηεί- εθφζνλ απαηηείηαη βάζεη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ- αληηζηήξημε ζηα 50cm (=1,75m - 1,25m) ηεο άλσ παξεηάο ηνπ νξχγκαηνο  (κε 
πξνζαχμεζε χςνπο 15cm εθηφο ηνπ νξχγκαηνο) 
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Σα σο άλσ πξνηεηλφκελα πιάηε εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκβαηφηεηα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ηελ 

εθαξκνζηκφηεηα ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ζην εξγνηάμην, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. 

4.3. Αληηζηεξίμεηο 

 ε φηη αθνξά ηα νξχγκαηα ησλ αγσγψλ ησλ δηθηχσλ, ζα πξνβιεθζεί θαηάιιειε  αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ 

ηνπ ζθάκκαηνο γηα βάζε ζθάκκαηνο κεγαιχηεξα ησλ 1,75m. Η επηινγή απηή είλαη  ζπκβαηή κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ 1501-08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ".  πγθεθξηκέλα, βάζεη ηεο σο άλσ 

ΔΣΔΠ (παξ. 5.5), γηα βάζε νξπγκάησλ κεγαιχηεξα ηνπ 1,75m επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή θαηάιιειεο αληηζηήξημεο 

ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη θαλφλεο αζθαιείαο γηα ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ θαηαζθεπή. 

ε φηη αθνξά ην είδνο ηεο αληηζηήξημεο ησλ νξπγκάησλ ησλ δηθηχσλ, αλακέλεηαη λα πξνβιεθζνχλ δχν είδε 

αληηζηήξημεο, ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα : 

1)Αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα.   

Βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ησλ ΝΔΣ  (άξζξν ΤΓΡ 7.06) ε αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (Krings) πξνβιέπεη 

ηελ εμήο αλαιπηηθή δηαδηθαζία: 

 Δξγαζία έκπεμεο ηνπ πεηάζκαηνο κε ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ζην φξπγκα 

 Δξγαζία ζηαδηαθήο εμφιθεζεο ηνπ πεηάζκαηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επίρσζεο ηνπ νξχγκαηνο (πέξαο 

ηνπνζέηεζεο αγσγνχ) 

Πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία ηνπ θαηαβηβαζκνχ ηνπ αγσγνχ λα γίλεηαη κε αζθάιεηα ζπληζηάηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία 

: 

(i) Οη αληεξίδεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε δχν ζηάζκεο θαζ’ χςνο, κία παξαεπηθαλεηαθή θαη κία ζε βάζνο >0.80 κ απφ 

ηελ επηθάλεηα, εθφζνλ ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο ην επηηξέπεη. 

(ii) Σα θαηαθφξπθα ζηνηρεία/νξζνζηάηεο ησλ πιεπξηθψλ αληηζηεξίμεσλ λα εκπήγνληαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

νξχγκαηνο. 

(iii) Σν ζπλαξκνινγεκέλν ηκήκα ζα θαηαβηβάδεηαη κέρξη έλα ζεκείν κε αθαίξεζε ησλ αληεξίδσλ ηεο αλψηεξεο 

ζηάζκεο, απηέο ζα επαλαηνπνζεηνχληαη θαη ζα αθαηξνχληαη νη θαηψηεξεο, πξνθεηκέλνπ ν αγσγφο λα θζάζεη ζηνλ 

ππζκέλα. 

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ε εξγαζία αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα - σο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 

ΤΓΡ 7.06 -  εθαξκφδεηαη κφλν ζε γαηψδε εδάθε (φπνπ είλαη δπλαηή ε δηαδηθαζία ηεο έκπεμεο ηνπ πεηάζκαηνο) θαη 

κάιηζηα ζε πεξηπηψζεηο αζηαζνχο εδάθνπο, φηαλ απαηηείηαη ζπλερέο ζχζηεκα θαη φηαλ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

άιινπ είδνπο θαη κηθξφηεξεο δαπάλεο αληηζηήξημε (π.ρ. μπινδεχγκαηα). ην πιαίζην απηφ, ζην επφκελν ζηάδην ηεο 

κειέηεο ζα πξνβιεθζνχλ εξγαζίεο αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα γηα βάζε νξπγκάησλ > 1,75m θαη γηα ην 

πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε ραιαξά εδάθε. 

2)Αληηζηήξημε κε μπινδεχγκαηα. 

 Θα πξνβιεθζνχλ  ζηηο πεξηπηψζεηο νξπγκάησλ κε βάζνο > 1,75m φπνπ φκσο δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή 
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αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (π.ρ. βξαρψδε εδάθε), ή φπνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή 

αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (π.ρ. εδάθε κε επζηάζεηα πξαλψλ νξπγκάησλ). 

4.4. Θέζε θαη βάζνο ηνπνζέηεζεο αγσγώλ 

 Οη  αγσγνί  εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζηνπο άμνλεο ησλ νδψλ. Ο ρψξνο θάησ απφ 

ηα πεδνδξφκηα θαηαιακβάλεηαη θαηά θαλφλα απφ αγσγνχο άιισλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Η. 

θ.ιπ.). 

Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ ηα θηλεηά θνξηία θαη ηνλ παγεηφ, φινη νη αγσγνί ηνπνζεηνχληαη ζε νξχγκαηα ηθαλψλ 

δηαζηάζεσλ εληφο ηνπ εδάθνπο θαη επηρψλνληαη θαηάιιεια, αθνχ εγθηβσηηζζνχλ κε άκκν.  

Σν ειάρηζην βάζνο άληπγαο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνχ δηαζχλδεζεο ησλ δεμακελψλ επηιέγεηαη 1,00m. 

Σν ζπγθεθξηκέλν βάζνο, αμηνινγήζεθε φηη εμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ηηο 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, αιιά θαη φηη επαξθεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ απφ ηε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ. 

4.5.   Δγθηβσηηζκόο ππόγεησλ ζσιήλσλ 

Οη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη θαη ζα εγθηβσηίδνληαη κε άκκν, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη 

ηηο νηθείεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηέιεπζεο αγσγψλ θάησ απφ ηερληθά έξγα νκβξίσλ 

πξνβιέπεηαη εγθηβσηηζκφο ζε ζθπξφδεκα.  

4.6.   Δπίρσζε νξπγκάησλ αγσγώλ 

 Μεηά ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ αγσγνχ κε άκκν, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίρσζε ηνπ αγσγνχ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. Η επαλεπίρσζε ησλ νξπγκάησλ ησλ αγσγψλ πξνβιέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (ΤΓΡ 5.05.ί) 

4.7. Φξεάηηα δηθηύσλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ 

 ηα ρακειφηεξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή δηαηάμεσλ 

εθθέλσζεο ζε επηζθέςηκα θξεάηηα. Η εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη ειεγρφκελα κέζσ εχθακπηνπ ζσιήλα 

ζπλδεδεκέλνπ ζηελ δηθιείδα εθθέλσζεο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πιήξεο εθθέλσζε δελ είλαη εθηθηή κε ηνλ 

ηξφπν απηφ (π.ρ. ιφγσ κεγάινπ βάζνπο ηνπ θξεαηίνπ), ε εθθέλσζε ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα θνξεηήο αληιίαο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ ζα ππάξρεη θαηάιιειε δηακφξθσζε-θξεάηην γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο θνξεηήο αληιίαο. 

Αληίζηνηρα ζηα πςειά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ 

εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα (αεξεμαγσγνί δηπιήο ελέξγεηαο), εληφο επηζθέςηκσλ θξεαηίσλ.  

 

 

4.1. Αληιήζεηο 

 

 ηηο εθζθαθέο ηνπ νξχγκαηνο ησλ αγσγψλ δελ αλακέλεηαη ε παξνπζία πδάησλ. Παξφια απηά, γηα ην 5.

ζχλνιν ησλ εθζθαθψλ ησλ νξπγκάησλ ησλ αγσγψλ, έρνπλ επηιεγεί ηα άξζξα ΤΓΡ 3.10.xx θαη ΤΓΡ 3.11.xx, 
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πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αληιήζεηο θαη γη’ απηφ δελ ζα πξνβιεθζνχλ ζηελ πξνκέηξεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ 

έξγσλ, εξγαζίεο αληιήζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ησλ αγσγψλ. 

 
 
 

 
 
 
 

 


