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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ονοµασία του έργου

Το παρόν Υποέργο αναφέρεται στον «Νέο Αγωγό Ύδρευσης Οικισµού Αλικιανού ∆ήµου
Πλατανιά µε Νερά Υφιστάµενης Υδρογεώτρησης».

1.2

Θέση έργου - ∆ιοικητική υπαγωγή

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο κεντρικό και βόρειο τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων, σε ευθεία απόσταση 11 km νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων. Η περιοχή υπάγεται
διοικητικά στη ∆ηµοτική Ενότητα Μουσσούρων του ∆ήµου Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

1.3

Σκοπός του έργου

Ο οικισµός Αλικιανού, ∆.Ε. Μουσούρων του ∆ήµου Πλατανιά υδρεύεται σήµερα µε νερά
υδρογεώτρησης (υδρογεώτρηση Γ1 – σχέδιο Υ1), η οποία έχει διανοιχθεί σε αλουβιακούς
σχηµατισµούς της κοιλάδας του ποταµού Κερίτη, πλησίον της περιµέτρου του οικισµού. Τα νερά
της υδρογεώτρησης µεταφέρονται, µέσω καταθλιπτικού αγωγού, στη δεξαµενή εξίσωσης του
οικισµού (δεξαµενή ∆2 –σχέδιο Υ1), από την οποία διανέµονται στη συνέχεια, µέσω του
υφιστάµενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Έπειτα από µετρήσεις που έχει πραγµατοποιήσει το
εργαστήριο της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α., προκύπτει ότι το νερό της παραπάνω υδρογεώτρησης είναι
επιβαρυµένο µε θειϊκά ιόντα, γεγονός που οφείλεται στη στράγγιση προς την υδρογεώτρηση,
µέσω των αλουβίων, γεωργικών καταλοίπων. Επίσης το εσωτερικό δίκτυο διανοµής του οικισµού
είναι παλαιωµένο, παρουσιάζοντας µεγάλες απώλειες νερού. Κατόπιν των παραπάνω κρίνεται
επιβεβληµένη, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισµού Αλικιανού, τόσο η
µεταφορά νερού από άλλη υδροληψία, όσο και η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου
διανοµής νερού ύδρευσης.
Στην Τ.Κ. Φουρνέ, ∆.Ε. Μουσούρων του ∆ήµου Πλατανιά, στη θέση «Σχοινάρια», πλησίον της
περιµέτρου του οικισµού Φουρνέ, έχει διανοιχθεί, σε καρστικούς σχηµατισµούς της Ενότητας του
Τρυπαλίου και λειτουργεί η υδρογεώτρηση Γ2 (σχέδιο Υ1), για την οποία έχει εκδοθεί, από τη
∆/νση Υδάτων της Αποκ. ∆ιοίκησης Κρήτης, η µε Α.Π. 458 / 07-05-2018 – Α∆Α 6ΗΜΒΟΡ1ΘΨΓ6 άδεια χρήσης του νερού της. Η υδρογεώτρηση αυτή διαθέτει επαρκείς ποσότητες νερού,
εξαιρετικής σύστασης και κατάλληλου για ύδρευση. Μικρό µόνο µέρος των ποσοτήτων αυτών
αντλείται σήµερα, µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού, στη δεξαµενή του οικισµού Φουρνέ
(δεξαµενή ∆1 – σχέδιο Υ1), από την οποία υδρεύεται ο οικισµός αυτός.
Σκοπός των έργων παρούσας µελέτης είναι η µεταφορά του πλεονάζοντος όγκου νερού της
παραπάνω υδρογεώτρησης στη θέση «Σχοινάρια», για την ύδρευση του οικισµού Αλικιανού.
Παράλληλα προβλέπεται η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων εντός των ορίων του
οικισµού Αλικιανού. Επισηµαίνεται, ότι λόγω της επάρκειας παροχής της υδρογεώτρησης
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Φουρνέ, είναι επίσης δυνατή µελλοντικά η κάλυψη της ύδρευσης των οικισµών Σκινέ,
Βατολάκκου και Κουφού καθώς και η ενίσχυση της τουριστικής ζώνης Πλατανιά, µέσω του υπό
µελέτη δικτύου µεταφοράς νερού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα Έργα, που θα κατασκευαστούν µε την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε πλήρη
λειτουργία είναι τα επόµενα. Τα έργα αυτά φαίνονται στο σχέδιο Υ1, οριζοντιογραφίας της γενικής
διάταξης των έργων, κλίµακας 1 : 10.000 που συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθώς
και στα λεπτοµερέστερα σχέδια της Οριστικής Μελέτης.
• Το φρεάτιο φορτίου Φ1, το οποίο παρεµβάλλεται στον υφιστάµενο δίδυµο
καταθλιπτικό αγωγό από Υδρογεώτρηση Γ2 έως ∆εξαµενή ∆1,

καθιστώντας το

µεγάλο µήκος του αγωγού από καταθλιπτικό σε βαρύτητας.
• Αγωγό µεταφοράς νερού, από διακλάδωση του παραπάνω δίδυµου υφιστάµενου
αγωγού, έως θέση του υφιστάµενου αγωγού από την υδρογεώτρηση Γ1 στη
δεξαµενή

∆2

του

οικισµού

Αλικιανού,

µήκους

6.420

m,

από

σωλήνες

πολυαιθυλαινίου, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm. Η διάµετρος αυτή του αγωγού
προβλέφθηκε, ώστε µελλοντικά να είναι δυνατή η ενίσχυση µε νερό ύδρευσης των
οικισµών Σκινέ, Βατόλακου και Κουφού καθώς και η ενίσχυση της τουριστικής ζώνης
Πλατανιά.
• Αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, εντός των ορίων του οικισµού
Αλικιανού, µε νέα, συνολικού µήκους 4.452 m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου,
ονοµαστικών διαµέτρων D90 και D110 mm.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

Γενική διάταξη των έργων (Σχέδια Υ1 και Υ2.1 έως Υ2.8)

Το νερό της υδρογεώτρησης, στη θέση «Σχοινάρια», Τ.Κ. Φουρνέ, µεταφέρεται σήµερα στη
δεξαµενή ∆1 του οικισµού Φουρνέ, µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού, µήκους 870 m, από
σωλήνες πολυαιθυλαινίου (PE), ονοµαστικών διαµέτρων D125 και D75 mm. Επειδή ο παραπάνω
δίδυµος καταθλιπτικός αγωγός έχει, στα πρώτα 370 m του, ανερχόµενη κατά µήκος κλίση και στα
υπόλοιπα 500 m, κατερχόµενη, προβλέπεται στην παρούσα µελέτη η κατασκευή, σε απόσταση
370 m (επί του αγωγού) από την υδρογεώτρηση, του φρεατίου φορτίου Φ1, το οποίο καθιστά το
κατάντη του φρεατίου τµήµα του αγωγού, µήκους 500 m, από καταθλιπτικό σε βαρύτητας.
Από θέση διακλάδωσης του παραπάνω υφιστάµενου δίδυµου αγωγού (θέση Θ0 – σχέδιο Υ1)
εκκινά ο νέος αγωγός µεταφοράς νερού ύδρευσης, συνολικού µήκους 6.420 m. Από τη θέση Θ0
έως τη θέση Θ1, ο αγωγός τοποθετείται κατά µήκος αγροτικής οδού και εισέρχεται στο οικισµό
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Φουρνέ εντός του οποίου κινείται, τοποθετούµενος κάτω από δρόµους του οικισµού και εξέρχεται
από τον οικισµό. Ακολούθως από τη θέση Θ1 έως τη θέση Θ2 ο αγωγός τοποθετείται κάτω και
εντός των ορίων του οδοστρώµατος της θεσµοθετηµένης (Β.∆. 6/2/56) Επαρχιακής Οδού 32
(Χανιά - Φουρνέ – Οµαλός διά Λάκκων). Το τµήµα του αγωγού από τη θέση Θ2 έως τη θέση Θ3
τοποθετείται εντός του οριοθετηµένου οικισµού Φουρνέ – Τµήµα Β’. Το τµήµα από τη θέση Θ3
έως τη θέση Θ6 τοποθετείται κάτω και εντός των ορίων του οδοστρώµατος ∆ηµοτικής Οδού. Το
τµήµα από τη θέση Θ6 έως τη θέση Θ7 τοποθετείται εντός του οριοθετηµένου οικισµού Σκινέ –
Τµήµα Α’. Από θέση του τµήµατος αυτού του αγωγού θα εκκινά µελλοντικά αγωγός µεταφοράς
του νερού στη δεξαµενή εξίσωσης του οικισµού Σκινέ. Το τµήµα από τη θέση Θ7 έως τα όρια του
οριοθετηµένου οικισµού Αλικιανού (θέση Θ8) τοποθετείται κάτω και εντός των ορίων του
οδοστρώµατος της θεσµοθετηµένης Επαρχιακής Οδού 27 (Χανιά - Αλικιανού – Παλαιόχωρας).
Τέλος το τµήµα από τη θέση Θ8 έως τη θέση Θ9, εντός του οικισµού Αλικιανού, τοποθετείται
κάτω από δρόµους του οικισµού. Στη θέση Θ9 ο νέος αγωγός ύδρευσης διασυνδέεται µε τον
υφιστάµενο αγωγό, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου (PE), ονοµαστικής διαµέτρου D200, επί
µήκους 345 m και D250, επί µήκους 255 m, ο οποίος µεταφέρει σήµερα στη δεξαµενή ∆2
Αλικιανού το νερό της υδρογεώτρησης Γ1, της οποίας η χρήση καταργείται. Από τη θέση Θ9
προβλέπεται να εκκινούν µελλοντικά τα δίκτυα µεταφοράς νερού ύδρευσης προς του οικισµούς
Βατόλακου και Κουφού καθώς και προς την τουριστική ζώνη Πλατανιά.
Αµέσως κατάντη της θέσης Κ28 (σχέδιο Υ2.1) του αγωγού τοποθετείται διαφραγµατική
βαλβίδα µείωσης πιέσεως, ώστε η µέγιστη στατική πίεση στο χαµηλότερο υψόµετρο του
αγωγού, από την παραπάνω θέση και κατάντη, να είναι τέτοια, που να επιτρέπει κλάση
σωλήνων ονοµαστικής πίεσης NP 10 atm. Ταυτόχρονα η πίεση λειτουργίας στο τελευταίο
κατάντη άκρο του αγωγού (θέση Θ9 – σχέδιο Υ1 = θέση Κ179 – σχέδιο Υ2.7) θα είναι 140
m.σ.υ. (σχέδιο µηκοτοµής Υ4.2), η οποία επιτρέπει την ευχερή τροφοδότηση µελλοντικά
των δεξαµενών των οικισµών Βατόλακου (+131 m), Κουφού (+112 m) και Πατελαρίου
(+110 m), για την τουριστική ζώνη Πλατανιά. Αµέσως ανάντη της θέσης Κ28 είναι δυνατή η
διακλάδωση του αγωγού, για την τροφοδότηση µελλοντικά, µε επαρκή πίεση (από το
φρεάτιο φορτίου Φ1), το αντλιοστάσιο Παναγιάς Μεσκλών (+195 m), από το οποίο
τροφοδοτούνται σήµερα οι οικισµοί Μεσκλών και Ζούρβας.
Επίσης, στην είσοδο της δεξαµενής ∆2 Αλικιανού τοποθετείται, επί του υφιστάµενου
αγωγού D250, διαφραγµατική βαλβίδα µείωσης πιέσεως εφοδιασµένη µε φλοτέρ, τόσο για
την περαιτέρω µείωση της πίεσης στη στάθµη νερού της δεξαµενής όσο και για την
αποφυγή υπερχειλίσεων αυτής.
Τέλος, επειδή η ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α. προγραµµατίζει την αντικατάσταση της δεξαµενής ∆2 Αλικιανού µε
άλλη, πλησίον της δεξαµενής ∆1 Φουρνέ, ο νέος αγωγός Φουρνές – Αλικιανός υπολογίστηκε
τελικά, µε παροχετευτική ικανότητα, που να καλύπτει τόσο τις µέγιστες (40ετίας) ανάγκες 24ώρου
των οικισµών Φουρνές, Σκινές, Βατόλακκος και Κουφός και ενίσχυσης της τουριστικής ζώνης
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Πλατανιά όσο και τις µέγιστες (40ετίας) ανάγκες αιχµής και τις τυχόν ανάγκες πυρόσβεσης του
οικισµού Αλικιανού.
Το νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισµού Αλικιανού φαίνεται στα σχέδια Υ2.6, Υ2.7 και
Υ2.8. Το δίκτυο προβλέπεται να τροφοδοτείται αρχικά µε νερό από την υφιστάµενη δεξαµενή ∆2
Αλικιανού και έχει συνολικό µήκους 4.452 m, αποτελούµενο από έξι κλειστούς κυκλοφοριακούς
βρόγχους καθώς και από έξι τυφλούς κλάδους οι οποίοι τροφοδοτούνται από τους βρόγχους.
Ολόκληρο το νέο δίκτυο ύδρευσης τοποθετείται εντός του οριοθετηµένου οικισµού Αλικιανού και
κάτω από υφιστάµενους δρόµους αυτού.
Μελλοντικά, όταν αντικατασταθεί η δεξαµενή ∆2 Αλικιανού από νέα, ο νέος αγωγός µεταφοράς νερού
Φουρνές – Αλικιανός θα συνδεθεί στη θέση της δεξαµενής ∆2 µε την κεφαλή του εσωτερικού δικτύου και
θα το τροφοδοτεί από τη νέα δεξαµενή, λειτουργώντας ως αγωγός αιχµής.

3.2

Οριζοντιογραφική και υψοµετρική χάραξη των νέων αγωγών ύδρευσης

Η χάραξη των νέων αγωγών ύδρευσης σε οριζοντιογραφία ακολουθεί τη γενική πορεία των
δρόµων, κάτω από τους οποίους αυτοί τοποθετούνται. Γενικά επιδιώχθηκε η τοποθέτηση του
ορύγµατος των αγωγών στο άκρο του οδοστρώµατος των δρόµων, ώστε να µην κωλύεται η
κυκλοφορία των οχηµάτων κατά τη φάση κατασκευής των αγωγών.
Η χάραξη των νέων αγωγών ύδρευσης σε µηκοτοµή, ακολουθεί γενικά την ερυθρά των δρόµων,
κάτω από τους οποίους αυτοί τοποθετούνται. Οι αγωγοί τοποθετούνται σε ελάχιστα βάθη 1,20 m
από την ερυθρά του δρόµου, για διάµετρο αγωγού D315 mm και 0,90 m για διαµέτρους D110 και
D90 mm. Γενικά αποφεύγονται κατά µήκος κλίσεις κατερχόµενων (κατά τη φορά της ροής)
αγωγών µικρότερες από 4 %ο και ανερχόµενων µικρότερες από 1 %ο, ώστε να είναι ευχερής η
κίνηση τυχόν φυσαλίδων εγκλωβισµένου αέρα εντός των αγωγών προς τα υψηλά σηµεία, όπου
θα εξέρχονται µέσω των εξαεριστικών συσκευών, που θα τοποθετηθούν στους αγωγούς.

3.3

Επιλογή υλικού σωλήνων των νέων αγωγών ύδρευσης

Για την κατασκευή των νέων αγωγών ύδρευσης παρούσας µελέτης επιλέχθηκαν σωλήνες και
ειδικά τεµάχια πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011, ονοµαστικής πίεσης 10 atm. Οι ονοµαστικές
(εξωτερικές) διάµετροι των αγωγών επιλέχθηκαν κατά τη διαστασιολόγησή τους.
Η

επιλογή

σωλήνων

πολυαιθυλενίου

(PΕ)

έγινε

λόγω

σειράς

τεχνικοοικονοµικών

πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν αυτοί, για το παραπάνω εύρος διαµέτρων, σε σχέση µε
σωλήνες από άλλα πλαστικά υλικά, όπως το P.V.C. καθώς και σε σχέση µε τους µεταλλικούς
σωλήνες, δηλαδή χαλυβδοσωλήνες και σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο.
Οι σωλήνες από PE έχουν εξαιρετικά µικρό βάρος σε σχέση µε τους µεταλλικούς σωλήνες και
είναι πολύ εύκαµπτοι τόσο σε σχέση µε τους µεταλλικούς σωλήνες όσο και σε σχέση µε τους
σωλήνες από P.V.C. Λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων τους, οι σωλήνες από ΡΕ διακινούνται και
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τοποθετούνται εύκολα και δίνεται η δυνατότητα της σύνδεσης µεγάλων µηκών σωλήνα εκτός του
ορύγµατος, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται ορύγµατα µικρότερου πλάτους (χώρου εργασίας).
Επίσης λόγω της ευκαµψίας του υλικού οι αγωγοί από ΡΕ, ειδικά αυτοί των µικρών διαµέτρων,
απαιτούν µικρότερο αριθµό ειδικών τεµαχίων καµπυλών.
Το πολυαιθυλένιο συγκολλάται αυτογενώς, µε αποτέλεσµα, να δηµιουργούνται µεγάλα µήκη
ενιαίου αγωγού, µε µηδενικές διαρροές και διατήρηση της λείας εσωτερικής επιφάνειας στα
σηµεία σύνδεσης καθώς και τη µείωση των απαιτούµενων σωµάτων αγκύρωσης, στις θέσεις
ειδικών τεµαχίων (καµπυλών, ταυ, συστολοδιαστολών) κυρίως σε αγωγούς µικρής διαµέτρου και
καµπύλες µε επίκεντρο γωνία µικρότερη των 45ο.
Οι σωλήνες από PE έχουν επίσης υψηλή αντοχή σε κρούση ακόµα και σε χαµηλές
θερµοκρασίες, στη χηµική διάβρωση, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες και στη γήρανση
από την ηλιακή ακτινοβολία. Λόγω των παραπάνω εξαιρετικών µηχανικών και χηµικών αντοχών
τους οι σωλήνες από ΡΕ έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία σε βάθος χρόνου.
Τέλος οι σωλήνες από PE αποτρέπουν τις επικαθίσεις ξένων σωµάτων και αλάτων, λόγω της
λείας εσωτερικής επιφάνειας τους και της χηµικής αδράνειας του υλικού τους, µε αποτέλεσµα να
διατηρούν πλήρως την υδραυλική τους απόδοση.

3.4

α.

Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και εξοπλισµός των νέων αγωγών ύδρευσης

Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγµα

Οι σωλήνες θα εδράζονται σε στρώµα άµµου, πάχους 0,10 m. Ακολούθως θα γίνεται
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο 0,30 m πάνω από το εξωράχιό τους. Το υπόλοιπο όρυγµα,
έως τη στάθµη του εδάφους θα πληρώνεται µε κατάλληλα συµπυκνωµένα γαιώδη και
ηµιβραχώδη προϊόντα εκσκαφών.
β. Συσκευές ασφαλείας και λειτουργίας των νέων αγωγών
Οι νέοι αγωγοί θα εξoπλιστούν, για την ασφαλή λειτουργία τους, µε τα επόµενα όργανα και
συσκευές, που θα ανταποκρίνονται σε ονοµαστική πίεση λειτουργίας 10 atm.
•

∆ικλείδες ελέγχου ροής

Οι δικλείδες τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αποµόνωση ενός
τµήµατος του δικτύου για επισκευή µε παράλληλα τη µικρότερη επίπτωση στη λειτουργία του
υπολοίπου τµήµατός του.
•

Βαλβίδες εισόδου - εξόδου αέρα

( Αεροβαλβίδες )

Με την ορολογία "Αεροβαλβίδες" oνoµάζονται οι συσκευές µέσα από τις οποίες µπορεί να
εξέρχεται ή να εισέρχεται ο απαραίτητος αέρας για τη λειτουργία του αγωγού. Ειδικότερα
χρησιµεύουν για την είσοδο και έξοδο αέρα κατά την έναρξη λειτουργίας ή κατά το άδειασµα
τµήµατος του αγωγού και για την είσοδο και έξοδο αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
αγωγού και γι' αυτό τοποθετείται στα χαρακτηριστικά υψηλά σηµεία.
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•

Εκκενωτές

Όταν ένας σωλήνας αγωγού υποστεί θραύση τότε για την επισκευή ή αντικατάστασή του
απαιτείται όπως το τµήµα του αγωγού µεταξύ δύο δικλείδων αποµόνωσης εκκενωθεί από το
νερό. Προς τούτο σε χαµηλά σηµεία των αγωγών προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικού
χυτοσιδηρού τεµαχίου (ταύ) και στη συνέχεια δικλείδα και αγωγός (εκκενωτής) από τον οποίο θα
εκκενώνονται τα τµήµατα του αγωγού.
•

Αντιπληγµατικές βαλβίδες

Για την αντιµετώπιση των υπερπιέσεων που θα παρουσιάζονται στον αγωγό µεταφοράς νερού κατά τον
χειρισµό των δικλείδων διακοπής ροής, προβλέπεται ο εξοπλισµός του αγωγού µε αντιπληγµατικές
βαλβίδες στις θέσεις και του είδους που προέκυψαν από τους υδραυλικούς υπολογισµούς.

Οι

αντιληγµατικές βαλβίδες θα είναι τύπου NEYRPIC και υπολογίσθηκαν να αρχίσουν να λειτουργούν όταν
η πίεση λειτουργίας σε σωληνωτό αγωγό NP 10 atm. υπερβεί την πίεση των 9 atm.
•

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες

Στον νέο αγωγό µεταφοράς νερού ύδρευσης Φουρνές - Αλικιανός προβλέπεται οι τοποθέτηση
δύο πιεζοθραυστικών διαφραγµατικών βαλβίδων διπλού θαλάµου, για τη µείωση της πίεσης
λειτουργίας του νέου αγωγού και κατ’ επέκταση τη µείωση της ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των
προς επιλογή σωλήνων.
Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης και ο αριθµός όλων των παραπάνω συσκευών ασφάλειας και
λειτουργίας του νέου καταθλιπτικού αγωγού φαίνονται στα σχέδια οριζοντιογραφίας και
µηκοτοµών παρούσας µελέτης. Οι συσκευές τοποθετούνται εντός φρεατίων από οπλισµένο
σκυρόδεµα, µε κυκλικό κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο. Για τη σύνδεση της σωλήνωσης µε τις
συσκευές θα χρησιµοποιηθούν λαιµοί από πολυαιθυλένιο εφοδιασµένοι µε µεταλλική «τρελή»
φλάτζα. Μεταξύ συσκευών και λαιµών θα παρεµβάλλονται χυτοσιδηρά ενωτικά µε φλάτζες.

γ.

∆οκιµασίες παραλαβής σωλήνων - ειδικών τεµαχίων στο εργοστάσιο

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια θα υποστούν στο εργοστάσιο όλους τους οριζόµενους κατά
περίπτωση από τους κανονισµούς, ελέγχους αντοχής του υλικού κατασκευής και των σωλήνων
και ειδικών τεµαχίων. Επίσης, µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων στο όρυγµα, θα γίνει
υδραυλική δοκιµή τους µε πίεση ΝΡ + 4 atm.
δ.

Σώµατα αγκύρωσης αγωγών

Τα σώµατα αγκυρώσεως τοποθετούνται σε αγωγούς υπό πίεση, για την παραλλαβή των
αναπτυσσόµενων δυνάµεων εκτροπής λόγω κυρίως της εσωτερικής υδραυλικής πίεσης κατά τη
δοκιµή και την αποφυγή µετατόπισης των συνδέσεων ειδικών τεµαχίων (καµπυλών, ταφ κλπ).
Λόγω της αυτογενούς συγκόλησης, οι αγωγοί από πολυαιθυλένιο δεν απαιτούν γενικά σώµατα
αγκύρωσης. Για λόγους όµως εξαιρετικής ασφάλειας τοποθετούνται, στα πλαίσια της παρούσας
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 7

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ο

µελέτης, σώµατα αγκύρωσης µόνο σε θέσεις καµπυλών επίκεντρης γωνίας άνω των 45 και σε
ταφ, σε αγωγούς ονοµαστικής διαµέτρου D315.
Γενικά η κατασκευή των νέων αγωγών ύδρευσης θα γίνει σύµφωνα µε τα Σχέδια, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στο τεύχος του Προϋπολογισµού Μελέτης παρουσιάζονται τα είδη εργασιών, οι τιµές µονάδος και
ο Προϋπολογισµός του Έργου, ο οποίος, συµπεριλαµβανοµένων των ΓΕ και ΟΕ 18%, των
απροβλέπτων (15%), αναθεωρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.370.000,00 € χωρίς ΦΠΑ .
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