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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Ονοµασία του έργου 

Το έργο αναφέρεται στα «Έργα Ύδρευσης του Ανατολικού Τµήµατος ∆.Ε. Βάµου, ∆ήµου 

Αποκορώνου, µε νερά γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών». 

 

1.2 Θέση έργου - ∆ιοικητική υπαγωγή 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων, σε ευθεία απόσταση 20 km νοτιοανατολικά της πόλης των Χανίων και µεταξύ των 

οικισµών Βάµου και Βρυσσών. Η περιοχή υπάγεται διοικητικά στο ∆ήµο Αποκορώνου, της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

1.3 Σκοπός του έργου 

Σκοπός του Έργου είναι η ύδρευση του ανατολικού τµήµατος ∆.Ε. Βάµου του ∆ήµου 

Αποκορώνου, µε νερά από γεωτρήσεις στην περιοχή Βρυσσών, µε παράλληλη ανακούφιση 

των πηγών Αρµένων, από τις οποίες υδρεύεται σήµερα η παραπάνω περιοχή, όπως και 

ολόκληρη η περιοχή του τέως ∆ήµου Βάµου, σήµερα ∆.Ε. Βάµου ∆ήµου Αποκόρωνα, που 

περιλαµβάνει την τουριστική περιοχή Αλµυρίδας, και τους δυναµικά αναπτυσσόµενους 

οικισµούς Πλάκας και Κόκκινου Χωριού. 

Προς τούτο προβλέπεται η µεταφορά νερού από την υφιστάµενη δεξαµενή Αγ. Παύλου, νότια 

του οικισµού Βρυσσών, όπου συγκεντρώνονται σήµερα τα νερά γεωτρήσεων της οµώνυµης 

περιοχής, στην υφιστάµενη ∆εξαµενή – Αντλιοστάσιο Πλατυβόλας, απ’ όπου αντλείται σήµερα 

το νερό ύδρευσης, προερχόµενο από τις πηγές Αρµένων στη δεξαµενή στη Γαναδέ, που είναι 

και η υψηλότερη θέση της παραπάνω περιοχής.. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα έργα Ύδρευσης Ανατολικού Τµήµατος ∆.Ε. Βάµου, ∆ήµου Αποκορώνου, µε νερά 

γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών, 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 Μελέτης των Έργων. 

• Οι νέοι αγωγοί ύδρευσης και ειδικότερα : 

α. Ο αγωγός µεταφοράς νερού ύδρευσης από την υφιστάµενη δεξαµενή ∆1 (Αγ. 

Παύλου) στην υφιστάµενη δεξαµενή ∆2 (υψηλή Βάµου), αποτελούµενος από τρία 

τµήµατα. Το τµήµα υπό πίεση, βαρύτητας από τη δεξαµενή ∆1 έως το νέο 

αντλιοστάσιο ΝΑ1, µήκους 4.214 m. Τον καταθλιπτικό αγωγό από το νέο αντλιοστάσιο 
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ΝΑ1 έως το νέο αντλιοστάσιο ΝΑ2, µήκους 1.241 m. Τον καταθλιπτικό αγωγό από το 

νέο αντλιοστάσιο ΝΑ2 έως τη δεξαµενή ∆2, µήκους 1.972 m. Όλα τα παραπάνω 

τµήµατα του αγωγού µεταφοράς νερού, προβλέπονται από σωλήνες πολυαιθυλενίου  

ΡE 100, ονοµαστικής διαµέτρου D250 mm. 

β. Ο αγωγός µεταφοράς νερού ύδρευσης από την υφιστάµενη δεξαµενή ∆2 (υψηλή 

Βάµου) σε θέση του υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης : δεξαµενή ∆4 (Κρεµαστό 

Κεφάλι) – δεξαµενή ∆6 (Πλατυβόλα), µήκους 576 m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου  

ΡE 100, ονοµαστικής διαµέτρου D250 mm, ο οποίος τοποθετείται στο ίδιο όρυγµα µε 

τον παραπάνω καταθλιπτικό αγωγό : ΝΑ2 – ∆2. 

γ. Ο αγωγός διανοµής νερού ύδρευσης από την υφιστάµενη δεξαµενή ∆2 (υψηλή 

Βάµου) στην υψηλή ζώνη Βάµου, µήκους 856 m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm, ο οποίος τοποθετείται στο ίδιο όρυγµα µε τους 

παραπάνω δύο αγωγούς. 

• Τα οικοδοµικά έργα των δύο νέων αντλιοστασίων ΝΑ1 και ΝΑ2. 

• Τα έργα εκσυγχρονισµού και διασύνδεσης της υφιστάµενης δεξαµενής ∆2 (υψηλή Βάµου). 

• Τα Ηλεκτροµηχανολογικά (Η/Μ) έργα των νέων αντλιοστασίων ΝΑ1, ΝΑ2 και ΝΑ3. 

 

Συγκεντρωτικά η παρούσα εργολαβία περιλαµβάνει την κατασκευή των επόµενων δύο 

κατηγοριών έργων : 

* Την Κατηγορία 1  :  ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Η οποία περιλαµβάνει 8.859 m αγωγών, τα οικοδοµικά έργα των δύο νέων 

αντλιοστασίων ΝΑ1 και ΝΑ2 και τα έργα εκσυγχρονισµού και διασύνδεσης της 

υφιστάµενης δεξαµενής ∆2 (υψηλή Βάµου). 

* Την Κατηγορία 2  :  H/M  ΕΡΓΑ 

 Η οποία περιλαµβάνει τα ηλεκτροµηχανολογικά (Η/Μ) έργα των νέων αντλιοστασίων 

ΝΑ1, ΝΑ2, µε τρία  αντλητικά συγκροτήµατα (το ένα εφεδρικό) παροχής 120 m3 / hr   

και µανοµετρικού 87 και 131 m αντίστοιχα και του νέου αντλιοστασίου ΝΑ3, εντός 

υφιστάµενου οικίσκου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αποκορώνου, µε ένα αντλητικό 

συγκρότηµα, τύπου booster, παροχής 50 m3 / hr  και µανοµετρικού 6 m. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με την κατασκευή των έργων θα είναι δυνατή η µεταφορά µέγιστης συνεχούς (24 ώρου) παροχής 

120 m3/ώρα, σε πρώτη φάση και 150 m3/ώρα, σε δεύτερη φάση, από την υφιστάµενη δεξαµενή ∆1 

(Ηπυθµ.=+123 m), στη θέση «Άγιος Παύλος», χωρητικότητας V=500 m3, όπου συγκεντρώνονται τα 

νερά των γεωτρήσεων περιοχής Βρυσσών, στην υφιστάµενη δεξαµενή ∆2 Βάµου – Υψηλή 
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(Ηπυθµ.=+277,7 m), χωρητικότητας V=300 m3, η οποία έχει κατασκευαστεί και δεν έχει ακόµα 

λειτουργήσει.  Από την παραπάνω δεξαµενή, θα µεταφέρεται το νερό σε θέση του υφιστάµενου 

αγωγού Κρεµαστό Κεφάλι – Πλατυβόλα (κεφ. 4), απ’ όπου υδροδοτείται το ανατολικό τµήµα της ∆.Ε. 

Βάµου, συµπεριλαµβανοµένου και του οικισµού Βάµου. 

Η µεταφορά του νερού των γεωτρήσεων περιοχής Βρυσσών από τη δεξαµενή ∆1 στη 

δεξαµενή ∆2 θα γίνεται µε νέο αγωγό υπό πίεση, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου, ονοµαστικής 

διαµέτρου D250 mm, ονοµαστικής πίεσης NP 10 atm και ΝΡ 16 atm, συνολικού µήκους 7.446 

m. Ο αγωγός στα πρώτα 4.214 m θα µεταφέρει το νερό µε τη βαρύτητα στη θέση του νέου 

αντλιοστασίου ΝΑ1 (+83 m), που θα κατασκευαστεί πλησίον των εγκαταστάσεων της ∆.Ε.Η., 

νότια του οικισµού Βάµου. Από το αντλιοστάσιο ΝΑ1 το νερό θα αντλείται σε µήκος 1.241 m, 

στη θέση του νέου αντλιοστασίου ΝΑ2 (+163 m), που θα κατασκευαστεί εντός ιδιοκτησίας του 

∆ήµου Αποκορώνου. Από το αντλιοστάσιο ΝΑ2 το νερό θα αντλείται σε µήκος 1.972 m, στην 

υφιστάµενη δεξαµενή ∆2 Βάµου – Υψηλή (Ηπυθµ.=+277,7 m). 

Η επιλογή της άντλησης του νερού σε δύο βαθµίδες (αντλιοστάσια ΝΑ1 και ΝΑ2) έγινε πρώτον 

για να αποφευχθεί η τοποθέτηση σωλήνων ονοµαστικής πίεσης άνω των 20 atm, που θα 

απαιτούσε τοποθέτηση µεταλλικών σωλήνων (χαλυβδοσωλήνων ή σωλήνων από ελατό 

χυτοσίδηρο), γεγονός που θα αύξανε τη δαπάνη κατασκευής του έργου και θα δηµιουργούσε 

κατασκευαστικές δυσκολίες, λόγω της χρήσης στο έργο σωλήνων δύο διαφορετικών υλικών 

(πολυαιθυλαινίου και µεταλλικών) και για να αποφευχθεί πολύ µεγάλο µανοµετρικό ύψος 

λειτουργίας του αντλιοστασίου ΝΑ1, που συνεπάγεται κινδύνους για το αντλιοστάσιο και τον 

καταθλιπτικό αγωγό λόγω υδραυλικού πλήγµατος και ειδικές αντλίες µεγάλου µανοµετρικού. 

∆ίπλα στα αντλιοστάσια ΝΑ1 και ΝΑ2 θα κατασκευαστούν δεξαµενές εξισορρόπησης 

χωρητικότητας 50 m3 για αποθήκευση και προώθηση του νερού. Η χωρητικότητα των 50 m3 

επιλέγεται ώστε οι αντλίες να έχουν τις ελάχιστες απαραίτητες εκκινήσεις ανά ώρα. 

Τα δύο νέα αντλιοστάσια ΝΑ1 και ΝΑ2 θα είναι δυναµικότητας 120 m3/ώρα, αποτελούµενα από δύο 

αντλητικά συγκροτήµατα και ένα εφεδρικό, παροχής εκάστου 60 m3/ώρα και µανοµετρικού 87 m για 

το NA1 και 131 m για το ΝΑ2. Tα αντλιοστάσια σχεδιάζονται ώστε η παροχή τους να δύναται να 

αυξηθεί σε 150 m3/ώρα, µε την τοποθέτηση ενός επιπλέον αντλητικού συγκροτήµατος. 

Η διασύνδεση της δεξαµενής ∆2 µε τον υφιστάµενο αγωγό Κρεµαστό Κεφάλι – Πλατυβόλα θα 

γίνεται µέσω αγωγού µήκους 576 m, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου, ονοµαστικής διαµέτρου 

D250 mm, ονοµαστικής πίεσης NP 10 atm, τοποθετούµενου στο ίδιο όρυγµα µε τον 

καταθλιπτικό αγωγό ΝΑ2 – ∆2. Παράλληλα µε τον αγωγό διασύνδεσης και τον καταθλιπτικό 

αγωγό ΝΑ2 – ∆2 και στο ίδιο όρυγµα µε αυτούς θα τοποθετηθεί αγωγός µήκους 856 m, από 

σωλήνες πολυαιθυλαινίου, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm, ονοµαστικής πίεσης NP 10 atm, 

που θα διανέµει το νερό από τη δεξαµενή ∆2 στην υψηλή ζώνη του οικισµού Βάµου. 

Κοντά στην δεξαµενή ∆3 (Βάµου χαµηλή) και εντός υφιστάµενου οικίσκου τοποθετείται 

το αντλιοστάσιο Booster ΝΑ3, για την προώθηση 50 m3/ώρα νερού στην ∆εξαµενή ∆4 

(θέση κρεµαστό Κεφάλι). 
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Στα πλαίσια της παρούσης εργολαβίας προβλέπεται επίσης η εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισµού 

και διασύνδεσης της υφιστάµενης δεξαµενής ∆2 (υψηλή Βάµου), οι οποίες φαίνονται µε λεπτοµέρεια 

στο Σχέδιο Υ8.Για την κατασκευή των νέων αγωγών παρούσας εργολαβίας θα χρησιµοποιηθούν 

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 

συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011, ονοµαστικής πίεσης 10 και 16 atm. 

Οι αγωγοί εξοπλίζονται µε συσκευές ελέγχου και λειτουργίας στις προβλεπόµενες από 

τη Μελέτη θέσεις (δικλείδες ελέγχου ροής, δικλείδες εκκένωσης, βαλβίδες εξόδου και 

εισόδου αέρος, αντιπληγµατικές βαλβίδες κλπ). Οι συσκευές τοποθετούνται επί των 

αγωγών εντός φρεατίων από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια θα είναι επίσης από πολυαιθυλένιο ΡE 100.  Για τη σύνδεση 

της σωλήνωσης µε δικλείδες, αερεξαγωγούς κλπ. θα χρησιµοποιηθούν λαιµοί από 

πολυαιθυλένιο εφοδιασµένοι µε µεταλλική φλάτζα.  Μεταξύ συσκευών και λαιµών θα 

παρεµβάλλονται χυτοσιδηρά ενωτικά µε φλάτζες. 

Οι αγωγοί τοποθετούνται κάτω από υφιστάµενους δρόµους.  Προηγείται η εκσκαφή των 

ορυγµάτων των αγωγών, ακολουθεί η προβλεπόµενη διάστρωση στρώµατος άµµου, πάχους 

0,10 m, η τοποθέτηση των σωλήνων, η κατασκευή των φρεατίων, ο εγκιβωτισµός των 

σωλήνων µε άµµο κατά 0,30 m πάνω από το εξωράχιο των σωλήνων, η επίχωση των 

ορυγµάτων µε κατάλληλα συµπυκνωµένα προϊόντα εκσκαφών και η αποµάκρυνση των 

πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών. 

Στις περιπτώσεις τοποθέτησης των αγωγών κάτω από ασφαλτοστρωµένους δρόµους, 

θα γίνεται αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην πρότερή του κατάσταση. Η 

αποκατάσταση του οδοστρώµατος γίνεται µε την κατασκευή στρώσεων υπόβασης 

οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m και βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 m, 

µε θραυστό υλικό λατοµείου δια πολλαπλής θράσεως, ασφαλτική προεπάλειψη και 

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,07 m. 

Γενικά η κατασκευή των αγωγών 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 και του ΦΠΑ (24%), ανέρχεται 

στο ποσό των   1.550.000,00 €. 
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Ο Συντάξας  Θεωρήθηκε 

Παλόγος Ιωάννης  Πατρελάκης Μάρκος 

   

  Διευθυντής Υδραυλικών 

Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc  Πολιτικός Μηχανικός 
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