
 1 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ(Δ.Ε.Υ.Α.Β.) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Αρ. μελέτης:  16/2016 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣMOΣ: 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

992.000,00 €  

(με αναθεώρηση & ΦΠΑ) 



 2 

  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά: 

• την αντικατάσταση των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών από αμιαντοσωλήνες 

του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας, με αγωγούς από HDPE. 

Οι αγωγοί που θα αντικατασταθούν βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως, Ανθέων, 

Ανεμώνης, Γράμμου, Καπ. Ευκλείδη, Φ. Εταιρείας, Εμ. Ζάχου, Ήρας, Καρατάσου, 

Κονίτσης, Κρήτης, Μακεδονομάχων, Μαλακούση, Π. Μελά, Μοράβα, Μπιζανίου, 

Ολύμπου, Εμ. Παπά, Πίνδου, Ρόδων, Σκρα, Τρεμπεσίνας, Θεσσαλονίκης, 

Παυσανίου, Ευριπίδη, Αριστομένη, Αρχιμήδη, Διογένους, Ζήνωνος, Περσεφόνης, 

Πλουτάρχου, Σαπφούς, Στρατού, Φειδίου, Καραϊσκάκη, Ηρακλέους, Μακαρίου και 

Αυξεντίου, στην εντός σχεδίου περιοχή πόλης Βέροιας. 

• την ένωση του υφιστάμενου δικτύου που αποτελείται από αγωγούς από PVC με το 

νέο δίκτυο που θα κατασκευαστεί. 

• την τοποθέτηση των συσκευών δικτύου και την κατασκευή όλων των έργων που 

συμπεριλαμβάνονται στο μήκος των προς αντικατάσταση αγωγών (δικλείδες, 

φρεάτια δικλείδων, κλπ). 

 

 

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα: 

• Το προς αντικατάσταση δίκτυο αγωγών επί των κεντρικών και 

πυκνοκατοικημένων οδών της πόλης, είναι κατασκευασμένο από αγωγούς 

αμιάντου προ πενηντακονταετίας. 

• Οι υπάρχουσες δικλείδες απομόνωσης που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του 

δικτύου δεν λειτουργούν σωστά, με αποτέλεσμα κάθε φορά που απαιτείται να 

γίνουν εργασίες επισκευής ή συντήρησης να χρειάζεται να απομονωθούν μεγάλα 

τμήματα της πόλης και κατά συνέπεια να μην υδροδοτείται μεγάλη μερίδα του 

πληθυσμού. 

• Υπάρχουν πολλά τμήματα του υφιστάμενου δικτύου τα οποία παρουσιάζουν 

αστοχία (θραύση αγωγών). Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ποσότητα ύδατος 

διαφεύγει στο υπέδαφος και επομένως πάλι υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση 

των κατοίκων. 
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• Οι παρουσιαζόμενες διαρροές και συνεχείς βλάβες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 

ποιότητα και ποσότητα της υδροδότησης του συνόλου της πόλης. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως το μείζον πρόβλημα της σωστής υδροδότησης 

της πόλης θα επιλυθεί με την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου που αποτελείται 

από αμιαντοσωλήνες με νέους από HDPE. 

 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης που θα αντικατασταθεί είναι περίπου 8.680 m. Όλοι οι 

αγωγοί που θα τοποθετηθούν είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 16 

atm, διαμέτρου Φ63 μήκους 450 μ., διαμέτρου Φ110 μήκους 4.750 μ., διαμέτρου Φ140 

μήκους 2.100 μ., διαμέτρου Φ160 μήκους 780 μ. και διαμέτρου Φ200 μήκους 600 μ. 

Στην εργολαβία αυτή περιλαμβάνεται και η κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών 

που προδιαγράφονται στη μελέτη στο αντίστοιχο τμήμα του δικτύου. Δηλαδή: 

 Εκσκαφή τάφρων σε έδαφος γαιώδες και βραχώδες 

 Τοποθέτηση σωλήνων HDPE στο δίκτυο ύδρευσης, με τις εργασίες 

συναρμολόγησης και τοποθέτησης των ειδικών τεμαχίων (βάνες κλπ) 

 Τοποθέτηση φρεατίων από PVC στις δικλείδες  

 Σύνδεση του νέου δικτύου ύδρευσης με το υφιστάμενο. 

 Επίχωση τάφρων με μπαζοχάλικα 

 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων 

 

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4.1 Αγωγοί δικτύου ύδρευσης 

Αγωγοί από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, PE100,  ονομαστικής πίεσης 16atm θα 

χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο που μελετάται.  

Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ110. Οι κύριοι 

αγωγοί του δικτύου που θα τοποθετηθούν έχουν διαμέτρους Φ200, Φ160, Φ140 και 

Φ63. 
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4.2 Ιδιωτικές συνδέσεις 

Εφόσον χρειαστεί, θα κατασκευαστούν ιδιωτικές συνδέσεις. Οι αγωγοί θα είναι από PE 

100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ22 και ονομαστικής πίεσης 16atm. Η σύνδεση με τον αγωγό 

θα γίνεται με ειδικό τεμάχιο (σέλλα παροχής, Φ110 x 22 (3/4’’)) ενώ στο ελεύθερο άκρο 

τους θα τοποθετείται κατάλληλο πώμα από πολυαιθυλένιο, στο οποίο άκρο θα συνδέεται 

το υδρόμετρο του κάθε καταναλωτή. Οι ιδιωτικές συνδέσεις θα κατασκευαστούν με τα 

οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του Αναλυτικού Τιμολογίου της μελέτης. 

4.3 Σκάμματα τοποθέτησης αγωγών 

Οι διαστάσεις των σκαμμάτων του δικτύου ύδρευσης καθορίζονται κάθε φορά από τη 

διάμετρο του αγωγού που πρόκειται να τοποθετηθεί σε αυτό.  

Το πλάτος της βάσης του σκάμματος προκύπτει από τη διάμετρο του αγωγού 

προσθέτοντας 0,30m δεξιά και αριστερά του αγωγού. Δηλαδή Πλάτος = D + 2 x 0.30.  

Το βάθος του σκάμματος εξαρτάται επίσης από τη διάμετρο του αγωγού καθώς προκύπτει 

από τη σχέση Βάθος = 1,10 + D + 0,20 όπου 1,10μ είναι το ελάχιστο βάθος στο οποίο 

θα απέχει η άντυγα του αγωγού από την τελική επιφάνεια και 0,20m είναι το πάχος του 

στρώματος της άμμου που τοποθετείται κάτω από τον αγωγό.  

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε στρώση που κατασκευάζεται θα γίνεται συμπύκνωση βάσει 

των όσων ορίζουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τα χωματουργικά. 

Επιπλέον πάνω από τη στρώση άμμου που καλύπτει τον αγωγό θα τοποθετηθεί πλέγμα 

σήμανσης του αγωγού από πολυαιθυλένιο προκειμένου να μη καταστραφεί ο αγωγός από 

μελλοντικές εργασίες που μπορεί να πραγματοποιηθούν.  

4.4 Δικλείδες – ειδικά τεμάχια δικτύου ύδρευσης 

Στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης προτείνεται η αντικατάσταση όλων των δικλείδων 

απομόνωσης προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα διακριτοποίησης και μερικής 

απομόνωσης τμημάτων του. 

Οι δικλείδες που προτείνεται να τοποθετηθούν είναι χυτοσιδηρές,  τύπου σύρτη, GG25 / 

16atm, ελαστικής έμφραξης, φλαντζωτές. Είναι ονομαστικής πίεσης 16atm και είναι 

κατάλληλες για δίκτυα ύδρευσης. Οι δικλείδες συνδέονται στο δίκτυο με χρήση φλαντζών 

κεφαλής, κατάλληλης κάθε φορά διαμέτρου, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Οι δικλείδες 

τοποθετούνται σε κατάλληλα φρεάτια τα οποία φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια που 

συνοδεύουν τη μελέτη. 

Όλα τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του δικτύου και 

αφορούν στην αλλαγή διεύθυνσης των αγωγών, στις ενώσεις των αγωγών του δικτύου, 

στις ενώσεις με διάφορα εξαρτήματα του δικτύου κ.ά. θα είναι από πολυαιθυλένιο, 
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ονομαστικής πίεσης 16atm. Οι δικλείδες θα τοποθετούνται στο δίκτυο με χρήση ειδικών 

τεμαχίων μετάβασης (φλάντζες κεφαλής).  

 

 

Βέροια 30-05-2016  Θεωρήθηκε 

Ο Συντάκτης 

 

 

Ελευθεριάδης Μιχάλης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Τεχνικός Διευθυντής 

 

 

Δάσκαλος Δημήτριος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 


