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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :2.025.000,00 ΕΥΡΩ   

                                                                                                                                                                                                                                         

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

  

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από 
το αντλιοστάσιο του συνδέσμου ύδρευσης στον Αγ. Φλώρο (+16,00 μ) έως την 
δεξαμενή της τ.κ. Μελιγαλά (+114,00 μ) χωρητικότητας 1.800,00 μ3. 

Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει κατασκευαστεί την δεκαετία του 1960 με συνέπεια 
να έχει εγκαταλειφθεί και η ύδρευση των τ.κ. του Δήμου να αντικαθίσταται την 
δεκαετία του 1990 σταδιακά και αναγκαστικά, λόγω της αδυναμίας των τ.κ. να το 
συντηρήσουν, από υδρογεωτρήσεις πολλές εκ των οποίων είχαν ανορυχθεί για 
αρδευτικό σκοπό από τον ΓΟΕΒ. 

Το μεγαλύτερο μέρος του καταθλιπτικού αγωγού λόγω παλαιότητας όπως 
αναφέρθηκε και πλημμελούς συντήρησης είναι κατεστραμμένο.  

Οι υδρογεωτρήσεις πέραν της προβληματικής λειτουργίας των αντλιοστασίων 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υδρευτικές ανάγκες των των τ.κ. κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 
 
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ  

  
Το αντλιοστάσιο του Δήμου Οιχαλίας στον Αγ. Φλώρο διαθέτει δύο αντλίες 

100 Hp και 75 Hp οι οποίες λειτουργούν μεμονωμένα ή και παράλληλα. 
Ο καταθλιπτικός αγωγός μήκους 9.500,00 μ διατομής Φ400 για τα πρώτα 

460,00 μ και Φ315 για τα υπόλοιπα καταλήγει στην δεξαμενή ύδρευσης της τ.κ. 
Μελιγαλά.  
 

3. ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 
Ο έλεγχος του εξωτερικού υδραγωγείου που περιλαμβάνει την δυνατότητα του 

υφιστάμενου  αντλιοστασίου να αντλήσει την απαιτούμενη παροχή καθώς και τα 
χαρακτηριστικά του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς στην δεξαμενή της τ.κ. 
Μελιγαλά θα γίνει με την μέγιστη ημερήσια παροχή ζήτησης. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί παρατίθενται στο τεύχος των υδραυλικών 
υπολογισμών. 

Η ειδική κατανάλωση νερού είναι 150 lt/κατ./ημ (μικρές πόλεις). Οι οικισμοί δεν 
παρουσιάζουν μεταβολές στον πληθυσμό τους και η ειδική κατανάλωση ύδατος με 
μελλοντική πρόβλεψη 5 ετίας εκτιμάται σε 250 lt/κατ./ημ. Ο συντελεστής μέγιστης 
ημερήσιας αιχμής είναι 1.5. Η μέγιστη ημερήσια παροχή είναι :Q μεγ.ημ.=1.5 x q 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει η μέγιστη ημερήσια παροχή 

Α/Α 
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΥΔΑΤΟΣ (μ3/κατ/ημ) 

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
(μ3/ημ) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
(μ3/ημ) 

1 ΜΕΛΙΓΑΛΑ 1248 0,25 312,00 468,00 

2 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 240 0,25 60,00 90,00 

3 ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ 47 0,25 11,75 17,63 

4 ΜΑΓΟΥΛΑΣ 97 0,25 24,25 36,38 

5 ΣΟΛΑΚΙΟΥ 110 0,25 27,50 41,25 

6 ΣΙΑΜΟΥ 116 0,25 29,00 43,50 

7 ΜΟΥΣΤΑ 21 0,25 5,25 7,88 

8 ΟΙΧΑΛΙΑΣ 394 0,25 98,50 147,75 

9 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ  347 0,25 86,75 130,13 

10 ΜΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 119 0,25 29,75 44,63 

11 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 96 0,25 24,00 36,00 

12 ΠΟΛΙΧΝΗΣ 188 0,25 47,00 70,50 

13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ 116 0,25 29,00 43,50 

14 ΛΟΥΤΡΟΥ 114 0,25 28,50 42,75 

15 ΦΙΛΙΑ 221 0,25 55,25 82,88 

16 ΑΝΔΑΝΙΑΣ 114 0,25 28,50 42,75 

17 ΜΑΛΤΑ 77 0,25 19,25 28,88 

18 ΚΑΤΣΑΡΟΥ 384 0,25 96,00 144,00 

19 ΣΚΑΛΑΣ 437 0,25 109,25 163,88 

  ΣΥΝΟΛΟ:                   4.486               1.121,50           1.682,25    

 
Στους υδραυλικούς υπολογισμούς η μέγιστη ημερήσια παροχή θα είναι 1.700,00 
μ3/ημ 
 
Β. Εκσκαφές 
 

Οι εκσκαφές περιλαμβάνουν επεμβάσεις εντός κατοικημένων περιοχών που 
αποτελούν μικρό τμήμα του έργου και εκτός κατοικημένων περιοχών. Το πλάτος 
ορύγματος για την τοποθέτηση των αγωγών για διατομή Φ315 και άνω θα είναι 1,00 
μ και το βάθος των ορυγμάτων θα είναι κατά μέσο όρο 1,00 μ. 

Στις μη κατοικημένες περιοχές τα προϊόντα εκσκαφών θα αποτίθενται 
πλευρικά του ορύγματος προκειμένου να γίνει η επίχωση με προϊόντα εκσκαφών. 
Εντός κατοικημένων περιοχών τα προϊόντα εκσκαφής θα φορτώνονται και θα 
απομακρύνονται.    
 
Γ. Σωληνώσεις 

 
Για την διαστασιολόγηση του νέου δικτύου δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι 

υδραυλικοί υπολογισμοί καθώς πρόκειται για αντικατάσταση του υπάρχοντος 
δικτύου. Η διατομή του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο του Αγ. Φλώρου 
έως και την δεξαμενή της τ.κ. Μελιγαλά θα είναι ίδια με την υφιστάμενη. 
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Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν συνολικά οι εξής αγωγοί: 
1.Αγωγός Φ355 (12,5 atm) 
Συνολικό μήκος :9.000,00 μ 
2.Αγωγός Φ400(12,5 atm) 
Συνολικό μήκος :460,00 μ 
Οι σωλήνες θα είναι πλαστικοί πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE) 
 
Δ. Αποκαταστάσεις 

Οι αποκαταστάσεις θα γίνουν ως εξής: 
α)διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου (εργασία μαζί με την 
τοποθέτηση των αγωγών) πάχους 0,40 μ β)επίχωση με προϊόντα εκσκαφών εκτός 
κατοικημένων περιοχών (χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης)  πάχους 0,60 μ, γ) 
επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου πάχους 0,60 μ Για την επίχωση με θραυστό υλικό 
λατομείου απαιτείται συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων 
του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor 
Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). δ)αποκατάσταση πάχους 0,15 μ από σκυρόδεμα 
C12/16 εντός κατοικημένων περιοχών και ε)ασφαλτική προεπάλειψη  και ασφαλτική 
στρώση πάχους 0,05 μ. Κατά την διάρκεια των εργασιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα μέτρα ασφαλείας. 

Ε. Σκοπιμότητα έργου 
 Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου εστιάζεται σε τρεις παραμέτρους: α) 
την οικονομική παράμετρο που περιορίζεται στην δυσκολία του Δήμου να ανταποκριθεί 
στην συντήρηση των αντλιοστασίων των υδρογεωτρήσεων που λειτουργούν σε κάθε 
τ.κ. καθώς και στην δυσκολία κάλυψης των εξόδων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
των συγκεκριμένων αντλιοστασίων. Τόσο η συντήρηση των αντλιοστασίων των 
υδρογεωτρήσεων όσο και οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχονται 
στο ποσό των……………. , β) την έλλειψη ύδατος από άντληση. Κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες πολλές από τις υδρογεωτρήσεις παρουσιάζουν έλλειψη νερού με 
αποτέλεσμα αφενός να παρουσιάζονται επιπρόσθετα βλάβες στα αντλιοστάσια και 
αφετέρου να μην υδροδοτούνται επαρκώς οι τ.κ. και γ)τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
από υφιστάμενες γεωτρήσεις και πηγάδια πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος έχει αναθέσει την 
παρακολούθηση της υδροστατικής στάθμης ηρεμίας και άντλησης στις δημοτικές 
υδρογεωτρήσεις σε εξωτερικό συνεργάτη. 

 Με την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού σκοπός είναι αρχικά να 
μειωθεί ο αριθμός των αντλιοστασίων που λειτουργούν στις τοπικές κοινότητες καθώς 
το δίκτυο θα λειτουργεί, εκτός του καταθλιπτικού αγωγού, κατά βάση με βαρύτητα. Αυτό 
θα συμβάλλει τόσο στην μείωση των εξόδων συντήρησης των αντλιοστασίων όσο και 
στην μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δαπανών.  

 Ακόμα το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην προστασία του υδροφόρου 
ορίζοντα αλλά και στην επάρκεια ύδατος σε όλες τις ανωτέρω τ.κ. για όλο τον χρόνο. 

 Μελλοντικά και με την κατασκευή κατάλληλων υποδομών, το συγκεκριμένο 
δίκτυο θα έχει την δυνατότητα να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες των 3 / 5 του Δήμου 
και συγκεκριμένα των Δ.Ε. Μελιγαλά, Οιχαλίας και Ανδανίας. 

 Οι ποσότητες των εργασιών φαίνονται αναλυτικά στις προμετρήσεις και στα 
σχέδια τα οποία περιλαμβάνονται στην μελέτη. 
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Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.025.000,00 € με ΦΠΑ 24 %χρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με ποσό των 1.633.064,51€ και θα εκτελεστεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


