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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

   Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ                 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                          
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 

 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ: 
 
ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

  

  

 

  
ΥΔΡΑΣ 
 
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ – ΒΛΥΧΟΣ 
ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ, ΒΛΥΧΟΣ 
– ΠΛΑΚΕΣ ΒΛΥΧΟΥ» 
  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.391,31 €             
              (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 

  

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή νέου βαρυτικού 

αγωγού ύδρευσης Φ140/PN16atm μήκους περίπου 750,00μ ο οποίος θα συνδέει τις Πλάκες 

Βλυχού με τον οικισμό Βλυχού της νήσου Ύδρας. Ο παραπάνω αγωγός θα ενώσει τον 

καινούργιο βαρυτικό αγωγό ύδρευσης ο οποίος ξεκινάει από την γεώτρηση του Παλαμιδά με 

το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στην αρχή του οικισμού Βλυχού. 

Με αυτόν τον τρόπο η παραπάνω περιοχή θα αποκτήσει έναν νέο αξιόπιστο κεντρικό αγωγό 

ύδρευσης, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί πλήρως η γεώτρηση Παλαμιδά η οποία θα συνδεθεί με 

το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της Ύδρας και ουσιαστικά θα μπορεί να τροφοδοτεί, 

σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες δεξαμενές του Αγ.Κωνσταντίνου, την ευρύτερη περιοχή 

μέχρι το Καμίνι και παράλληλα θα κατασκευαστούν νέα δευτερεύοντα δίκτυα , παράλληλα 

στον καινούργιο κεντρικό αγωγό, από αγωγούς Φ90/PN16atm από τα οποία θα 

παροχετεύονται οι ιδιωτικές συνδέσεις των παρακείμενων οικιών. Τα εν λόγω δευτερεύοντα 

δίκτυα θα συνδέονται με τον νέο κεντρικό βαρυτικό αγωγό μέσω φρεατίων δικλείδων ώστε να 

εξασφαλίζεται εύκολα η δυνατότητα απομόνωσης σε περίπτωση βλαβών ή εργασιών 

συντήρησης, ενώ ο Δήμος θα μπορέσει σε δεύτερο χρόνο να προσφέρει νερό στις 

παρακείμενες ιδιοκτησίες με σωστή πίεση μέσω εγκατάστασης μειωτών πίεσης και όχι με την 

αυξημένη πίεση του κεντρικού δικτύου η οποία προκαλεί βλάβες στα οικιακά δίκτυα. 

Επιπροσθέτως θα περιοριστούν δραστικά  οι σημαντικές απώλειες νερού στην παραπάνω 

περιοχή λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων αγωγών , θα μειωθούν κατακόρυφα οι 

σημαντικές δαπάνες αποκατάστασης των συνεχών βλαβών οι οποίες παρατηρούνται στην 

παρούσα φάση, καθώς  και οι οχλήσεις που προκαλούνται κατά την διάρκεια αποκατάστασης 

αυτών (ειδικά τους θερινούς μήνες με την αυξημένη ζήτηση). Τέλος το σύνολο του ανωτέρω 

δικτύου θα αποτελείται από αγωγούς HDPE πιστοποιημένους – κατάλληλους για πόσιμο νερό 

σε αντίθεση με τους υφιστάμενους οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούνται από 

αμιαντοσωλήνες οι οποίοι αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Σε τμήμα του οικισμού 

Βλυχού όπου υπάρχει πλακόστρωση θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της υπάρχουσας 

πλακόστρωσης. 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 74.391,31€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότησης του θα γίνει από το Π.Δ.Ε . 
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και των λοιπών Νόμων, 
Διαταγμάτων και Κανονισμών που διέπουν τα Δημόσια Έργα. 
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Ο Δήμος Ύδρας οφείλει προ της δημοπράτησης αυτού του έργου να έχει εξασφαλίσει όσες 

εγκρίσεις και άδειες εκτέλεσης απαιτούνται να ληφθούν από τις αρμόδιες κατά τον Νόμο 
Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
 

                      

        ΠΕΙΡΑΙΑΣ  12 – 08– 2019                                                         
                  Ο Συντάξας              
                      

 
   
   

        Μουστάκης Παναγιώτης   
       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

 


