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2 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1 Γενικά στοιχεία. 

1.1 Περιγραφή έργου. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου στην νήσο 

της Ύδρας . 
Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών 

των κατοίκων και των επισκεπτών της θερινής περιόδου αλλά θα καλύπτει πλήρως και τις 

ανάγκες πυρόσβεσης των θέσεων Βλυχός και Παλαμιδάς του Δήμου Ύδρας. Επίσης θα 

εξυπηρετεί και τις ανάγκες εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε θέσεις κοντά στην όδευση του 

νέου αγωγού 

Ειδικότερα αντικείμενο της μελέτης αποτελούν : 

 Η διαστασιολόγηση του αγωγού μεταφοράς του εξωτερικού δικτύου.  

 Ο έλεγχος επάρκειας της προτεινόμενης δεξαμενής 

 Η αναλυτική προμέτρηση των απαιτούμενων τεχνικών έργων που 

συνοδεύουν το δίκτυο ύδρευσης (φρεάτια, δικλείδες, ειδικά τεμάχια κ.λ.π.) 

 Ο Προϋπολογισμός των έργων. 

1.2 Στοιχεία. 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης ελήφθησαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τοπογραφική αποτύπωση της διαδρομής χωροθέτησης που χορηγήθηκε 

από τον Δήμο Ύδρας  

• Στοιχεία που συλλέχθηκαν από επί τόπου επίσκεψη της ομάδας μελέτης και 

από τους επιβλέποντες μηχανικούς του Δήμου Ύδρας. 

• Δορυφορικές φωτογραφίες απο το πρόγραμμα Google Earth Pro. 

• Στοιχεία απογραφής πληθυσμού,από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για το 

έτος 2011 

 

1.3 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης. 

Η νήσος Ύδρα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα επάρκειας πόσιμου νερού ιδίως τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη ζήτηση που υπάρχει και στις απώλειες του 

δικτύου λόγω παλαιότητας. Οι ανάγκες καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από την 

αφαλάτωση που υπάρχει στο νησί με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα τα έξοδα του 

Δήμου. Επίσης λόγω της έκτασης του δικτύου και της μεγάλης κατανάλωσης είναι απαραίτητη 

η τροφοδοσία από διαφορετικές περιοχές (μείωση απωλειών, επάρκεια συστήματος, βλάβη 

αφαλάτωσης). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στον δασικό δρόμο μεταξύ Παλαμιδά – Μώλου υπάρχει υφιστάμενη δοκιμαστική 

γεώτρηση πόσιμου νερού με παροχές 50m3/h. Η υφιστάμενη γεώτρηση παραμένει 

ανεκμετάλλευτη λόγω έλλειψης δικτύου. 

1.4 Περιγραφή έργων. 

Προτεινεται η κατασκευή δύο (2) διαφορετικών εξωτερικών υδραγωγείων : 

 Καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς από τη γεώτρηση Γ1 στη δεξαμενή 

εξισορρόπησης ύδατος ΔΕΞ. 

 Αγωγού μεταφοράς από τη δεξαμενή εξισορρόπησης ύδατος ΔΕΞ στο 

κεντρικό φρεάτιο του Βλυχού. 

H πορεία του νέου καταθλιπτικού αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής από HDPE PE 

100 διαμέτρου DN 160mm / PN 10atm, μήκους 0,650 χλμ. ξεκινάει από γεώτρηση σε θέση με 

συντεταγμένες X= 449490.11, Y= 4130734.06. ακολουθεί την επαρχιακή οδό Μανδρακίου – 

Μώλου και καταλήγει σε δεξαμενή με συντεταγμένες  448823.72, Y=4130646.23 

H πορεία του νέου αγωγού τροφοδοσίας του εξωτερικού υδραγωγείου από HDPE PE 

100 διαμέτρου DN 140mm / PN 10atm, μήκους 3,366,81 χλμ. ξεκινάει από δεξαμενή σε θέση 

με συντεταγμένες X=448823.72, Y=4130646.23 ακολουθεί την επαρχιακή οδό Μανδρακίου – 

Μώλου και καταλήγει στον οικισμό του Βλυχού με συντεταγμένες X=450373,765, 

Y=4132327.066. 

H πορεία των αγωγών απεικονίζεται αναλυτικά στο σχέδιο Οριζοντιογραφία Έργων 
Εξωτερικού Υδραγωγείου και είναι κοινή για το τμήμα από τον κόμβο Α1 έως Β1 οπότε οι 

αγωγοί χωροθετούνται σε κοινό σκάμμα στο άκρο του δρόμου. 

Για την οικονομικότερο σχεδιασμό των έργων κατασκευάζεται φρεάτιο πιεζόθραυσης 

στη θέση Β1 για την εκτόνωση του πιεζομετρικού φορτίου. 

Για την ομαλή λειτουργία του αγωγού και την εξαγωγή από το εξωτερικό δίκτυο του 

αέρα που εγκλωβίζονται μέσα στον αγωγό τοποθετούνται δύο (2) φρεάτια βαλβίδων 

εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδρομικού τύπου ονομ. πίεσης 10 atm και 

ονομ. διαμέτρου DN 100mm. (Χ.Θ 0+956,40, 2+629,16). 

 Για την εκκένωση του εξωτερικού δικτύου κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης 

του δικτύου τοποθετείται  ένα (1) φρεάτιο εκκένωσης (Χ.Θ 1+762,17) που εκκενώνουν το 

δίκτυο στη θάλασσα. 

Για την προστασία της γεώτρησης τοποθετείται μια διαφραγματική βαλβίδα διπλού 

θαλάμου, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm  ελέγχου αντλίας..  
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Για την απομόνωση του δικτύου σε διάφορα τμήματα τοποθετούνται κατάλληλες 

χυτοσιδηρές δικλείδες με ωτίδες DN 125 / PN 10 atm, DN 80 / PN 10 atm, DN 50 / PN 10 atm 

που απεικονίζονται αναλυτικά στο σχέδιο Οριζοντιογραφία Έργων Εσωτερικού Δικτύου. 

Ο αγωγοί του εξωτερικού δικτύου τοποθετούνται σε βάθος 0,70 μ και εδράζονται, 

εγκιβωτίζονται και επικαλύπτονται με άμμο λατομείου πάχους 0,10 μ. από την κάτω παρειά 

και 0,20 μ. από την άνω παρειά. Το πλάτος του σκάμματος είναι 0.60 μ. Η επανέπιχωση μετά 

την στρώση άμμου γίνεται με προϊόντα εκσκαφών λόγω της μη κυκλοφορίας οχημάτων στο 

νησί της Ύδρας. 

Σε περιπτώσεις σκαμμάτων σε μη κυκλοφορούμενα τμήματα το υλικό επίχωσης είναι 

προϊόντα εκσκαφών ύστερα από διαλογή. Τα τυπικά σκάμματα απεικονίζονται αναλυτικά στο 

σχέδιο Τυπικό Σκάμμα Τοποθέτησης Αγωγού. Συνολικά προτείνονται πέντε (5) 

διαφορετικά είδη σκμμάτων. 

 

 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΘΕΩΡΗΣΗ  

ΑΘΗΝΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017  
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