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ΤΕΦΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
Η παπούζα μελέηη αθοπά ηο έπγο «Καηαζκεςή θπεαηίυν για ηοποθέηηζη 

ςδπομέηπυν ζε ςθιζηάμενοςρ αγυγούρ άπδεςζηρ ηος Ο.Α.Κ. Α.Δ». 
Η Γ/νζη Τδπαςλικών Έπγυν ηος Ο.Α.Κ. Α.Δ. έκπινε απαπαίηηηη ηην ηοποθέηηζη 

ςδπομέηπυν ζε ζςγκεκπιμένοςρ κύπιοςρ αγυγοςρ ηυν δικηύυν άπδεςζηρ ώζηε να μποπεί να 
έσει καλύηεπη εποπηεία για ηιρ ποζόηηηερ ηος νεπού πος διέπσονηαι από ηα δίκηςα αςηά.  
Για ηο ζκοπό αςηό είναι απαπαίηηηο να καηαζκεςαζηούν θπεάηια μέζα από ηα οποία να 
πεπνάνε οι επιλεγμένοι ςθιζηάμενοι αγυγοί. Σα θπεάηια θα ππέπει να έσοςν επαπκείρ 
διαζηάζειρ ώζηε να μποπεί να ηοποθεηηθεί, να λειηοςπγήζει, να ελεγσθεί και να 
επιζκεςζαζηεί/ ανηικαηαζηαθεί αν αςηό καηαζηεί αναγκαίο ηο ςδπόμεηπο. Οι διαζηάζειρ αςηέρ 
είναι 2,00μx2,20μ καθαπό ζηην κάηοτη και να ςπάπσει καθαπό βάθορ 0,50μ κάηυ από ηον 
αγυγό και 1,20μ πάνυ από αςηόν. ςνολικά ηο καθαπό ύτορ ηος θπεαηίος ππέπει να είναι 
ηο λιγόηεπο 2,00μ.  Σο κάθε θπεάηιο θα έσει σςηοζιδηπο ηεηπαγυνικό κάλςμμα βαπέυρ ηύπος 
D400 διαζηάζευν 800x800. Για ηην αζθαλή επίζκετιμόηηηα ηυν ςδπομέηπυν κπίνεηαι 
απαπαίηηηη η ηοποθέηηζη ανοξείδυηυν ζιδεπένιυν κλιμάκυν ζηα θπεάηια. 
Οι αγυγοί ζηοςρ οποίοςρ θα ηοποθεηηθούν ηα θπεάηια είναι οι εξήρ: 
 

 Υαλύβδινορ Φ700 κονηά ζηο ανηλιοζηάζιο ζηη θέζη Μεγάλα Υυπάθια. 

 PVC Φ355 κονηά ζηο ανηλιοζηάζιο ζηη θέζη Μεγάλα Υυπάθια. 

 PVC Φ280 κονηά ζηο ανηλιοζηάζιο ζηη θέζη Κεπαμειά. 

 Υαλύβδινορ Φ500 κονηά ζηη δεξαμενή ζηη θέζη Νιο Υυπιό. 

 Γίδςμορ PVC Φ225  κονηά ζηη δεξαμενή ζηη θέζη Νιο Υυπιό. 

 Υαλύβδινορ Φ500 κονηά ζηη δεξαμενή ζηη θέζη Ανςθανηήρ. 

 Υαλύβδινορ Φ400 ζηη θέζη Άγιορ Γημήηπιορ. 

 Υαλύβδινορ Φ400 ζηη θέζη Άγιορ Γημήηπιορ. 

 Υαλύβδινορ Φ700 ζηη θέζη Κάζηελλορ. 

 Δπίζηρ θα καηαζκεςαζηούν 3 θπεάηια για ηοποθέηηζη παποσομέηπυν ζε αγυγούρ 
πος βπίζκονηαι ζηην πεπιοσή ηος Ακπυηηπίος ηος Γήμος Υανίυν ζε θέζειρ πος θα 
ςποδεισηούν από ηη Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία. 
 
Η καηαζκεςή ηυν θπεαηίυν πεπιλαμβάνει ηιρ εκζκαθέρ, ηη ζκςποδέηηζη (ξςλόηςποι, 

οπλιζμοί, μπεηά) και ηην επανεπίσυζη με πποφονηα εκζκαθήρ. Δπιπλέον, ζηιρ θέζειρ 
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δεξαμενή Νιο Υυπιό και Αγιορ Γημήηπιορ είναι απαπαίηηηη η εκζκαθή ηάθπος πλάηοςρ 
0,50μ, βάθοςρ 0,80μ και μήκοςρ 70μ και 100μ ανηίζηοισα. ηην ηάθπο θα ηοποθεηηθεί 
ζπιπαλ διαηομήρ Φ90 από HDPE. Μεηά θα γίνει επανεπίσυζη με πποφόνηα εκζκαθήρ.  
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