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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
1. Γενικά
Θ μελζτθ αφορά τισ εργαςίεσ μερικισ αντικατάςταςθσ των δφο κεντρικϊν κλάδων του
τροφοδοτικοφ αγωγοφ φδρευςθσ τθσ πόλθσ του Λουτρακίου από τθν κεντρικι δεξαμενι ζωσ
το υφιςτάμενο δίκτυο ςτθν οδό Γαλινθσ, από ςωλινεσ πολυαικυλενίου 3θσ γενιάσ και τα
αντίςτοιχα εξαρτιματα που απαιτοφνται για τον ζλεγχο και προςταςία του δικτφου, κακϊσ
και τθν ςφνδεςθ του με τουσ κλάδουσ του κεντρικοφ αγωγοφ ςτθν παραπάνω οδό με τθ
χριςθ κατάλλθλων ειδικϊν εξαρτθμάτων.
Θ καταςκευι του νζου δικτφου κα πραγματοποιθκεί ςτο ςφνολο τθσ ςε διανοιγμζνεσ οδοφσ,
κρίνεται δε άμεςθ και επιτακτικι προκειμζνου να αντικαταςτακεί το υφιςτάμενο
πεπαλαιωμζνο δίκτυο που παρουςιάηει ςυχνζσ βλάβεσ και διζρχεται εντόσ ιδιοκτθςιϊν
δυςχεραίνοντασ τον εντοπιςμό και τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν.
Θ άμεςθ αντικατάςταςθ του τμιματοσ του αγωγοφ με τθν παροφςα μελζτθ κα εκμθδενίςει
τον κίνδυνο διακοπισ τθσ υδροδότθςθσ τθσ πόλθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Για το λόγο αυτό
προτείνεται θ χρθματοδότθςθ του αντίςτοιχου ζργου ωσ τμιμα του Κ.Α. 15.02.20.0002 του
Σεχνικοφ Προγράμματοσ και του Προχπολογιςμοφ 2020, ςφμφωνα με το άρκρο 236 §10 του
ν.4412/2016 περί τθσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων κατά τμιματα βάςει τθσ αξίασ μόνο του
τμιματοσ του ζργου.
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Σζλοσ με τον επαναςχεδιαςμό του δικτφου βάςει των πραγματικϊν υφιςτάμενων και
μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ πόλθσ όπωσ παρουςιάηεται ςτθν παρ. 2 (υδραυλικοί υπολογιςμοί),
επιτεφχκθκε ο δραςτικόσ περιοριςμόσ του κόςτουσ του ζργου, εξοικονομϊντασ ςθμαντικοφσ
πόρουσ για τθν επιχείρθςθ.
Σο εν λόγω ζργο είναι αυτοτελζσ και ανεξάρτθτο και κα λειτουργιςει πλιρωσ μετά τθν
καταςκευι του.
Ο Προχπολογιςμόσ και το Σιμολόγιο Μελζτθσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τθν Δ11γ/0/9/7/72-2013 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν
Μεταφορϊν & Δικτφων “Αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ Ενιαίων Σιμολογίων Ζργων
Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Πραςίνου και Θλεκτρομθχανολογικϊν
Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν και Λιμενικϊν.” (ΦΕΚ Βϋ 363/19-2-2013) και τισ
διορκωτικζσ επεμβάςεισ που ακολοφκθςαν με τθν Δ11γ/0/3/20/20-3-2013 όμοια απόφαςθ,
όπωσ επικαιροποιικθκαν ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΝ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746 Βϋ-19
Μαΐου 2017) «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ζργων».
Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν οι Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) που
εγκρίκθκαν με τθν υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) Απόφαςθ του
Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων:
"Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), με
υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα", όπωσ ιςχφει. υμπλθρωματικά με τισ ΕΣΕΠ
ιςχφουν για όςα αντικείμενα δεν καλφπτονται απ’ αυτζσ, οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ
Μελζτθσ «Αντικατάςταςθ Δικτφου Υδρευςθσ πόλεωσ Λουτρακίου» ωσ και τισ πρότυπεσ
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Σθσ ΕΔΕΤΑ.
Με τθν παροφςα μελζτθ, λαμβάνεται επιπλζον υπόψθ θ αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ
εφαρμογισ ΕΣΕΠ (Εγκφκλιοσ 17 του ΤΠΟΜΕΔΙ αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/7-9-2016) κακϊσ και 9
ΕΣΕΠ (Εγκφκλιοι 30/2013, 22/2014 και 26/2014 του ΤΠΟΜΕΔΙ) και θ αντικατάςταςι τουσ με
αντίςτοιχεσ Προςωρινζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΕΣΕΠ).
2.

Τδραυλικοί υπολογιςμοί

2.1

Μεκοδολογία υπολογιςμοφ

Για τον υπολογιςμό των αναγκϊν τθσ πόλθσ και των γειτονικϊν εκτόσ ςχεδίου περιοχϊν ςε
νερό ελιφκθςαν υπόψθ τα ςτοιχεία πραγματικισ κατανάλωςθσ όπωσ καταγράφονται ςτουσ
μθχανογραφικοφσ καταλόγουσ τθσ ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ.
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Από τισ μετριςεισ των κερινϊν τετραμινων των ετϊν 2018 και 2019 προκφπτουν για τθν
περιοχι που υδρεφεται από τθν Κεντρικι Δεξαμενι Λουτρακίου ςυνολικζσ καταναλϊςεισ
φψουσ 362.653 και 348.056 m3 αντίςτοιχα.
Από τισ παραπάνω ςυνολικζσ ποςότθτεσ εξάγεται θ μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ τθσ πόλθσ.
Οι μζςεσ τιμζσ πολλαπλαςιάηονται με τον ςυντελεςτι αιχμισ που εκφράηει το λόγο τθσ
μζγιςτθσ θμεριςιασ κατανάλωςθσ προσ τθν αντίςτοιχθ μζςθ τθσ περιόδου που είναι 1,301,40 με τυπικι τιμι 1,35. Ωςτόςο λόγω του παρακεριςτικοφ χαρακτιρα του Λουτρακίου ο
ςυντελεςτισ αιχμισ λαμβάνεται 1,45.
Από τθν θμεριςια κατανάλωςθ αιχμισ Qdmax και για ενεργό χρόνο 18 ωρϊν λαμβάνεται θ
μζςθ ωριαία κατανάλωςθ, θ οποία πολλαπλαςιαηόμενθ με τον ςυντελεςτι αιχμισ μασ δίνει
τθν ωριαία κατανάλωςθ αιχμισ Qhmax.
Για τθν εξαςφάλιςθ επάρκειασ των αγωγϊν ςε ορίηοντα 30ετίασ (με μζςθ ετιςια αφξθςθ των
καταναλωτϊν 1%) θ παραπάνω μζγιςτεσ καταναλϊςεισ προςαυξάνονται κατά 30%.
Σα αποτελζςματα των παραπάνω υπολογιςμϊν για τθν περιοχι εξυπθρζτθςθσ τθσ Κεντρικισ
Δεξαμενισ Λουτρακίου για τα ζτθ 2018 και 2019 παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα:
2018
2019
3
m
m3
Συνολική β΄ 4μήνου
362.653 348.056
Μέση ημερήσια Qd (m3/d)
3.022
2.900
3
Ημερήσια αιχμή Qdmax (m /d)
4.382
4.205
3
Μέση ωριαία Qh (m /h)
243
234
Ωριαία αιχμή Qhmax (m3/h)
352
339
3
Πρόβλεψη 30ετίας Qhmax (m /h)
458
441
Κατανάλωση νερού

Οι παραπάνω μζγιςτεσ καταναλϊςεισ τθσ τελευταίασ γραμμισ του πίνακα αποτελοφν τισ
παροχζσ ςχεδιαςμοφ των τροφοδοτικϊν αγωγϊν τθσ μελζτθσ.
2.2

Διαςταςιολόγθςθ ςωλινων

φμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ οι αγωγοί φδρευςθσ των εςωτερικϊν
δικτφων ςχεδιάηονται και λειτουργοφν ωσ αγωγοί ελεφκερθσ ροισ (υπό υδροςτατικι πίεςθ
λόγω βαρφτθτασ), κακϊσ δεν επιτρζπεται από τουσ κανονιςμοφσ θ υδρολθψία απευκείασ
από κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ.
Για όλουσ τουσ αγωγοφσ ελεφκερθσ ροισ εφαρμόηεται θ εξίςωςθ ςυνζχειασ:
Q = Αυγρ * V
όπου:
3
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Q = θ παροχι ςχεδιαςμοφ (m3/sec)
Αυγρ = το εμβαδόν τθσ υγρισ διατομισ (m2)
V = θ μζςθ ταχφτθτα τθσ ροισ (m/sec)
Θ ταχφτθτα με βάςθ τθ ςχζςθ ταχφτθτασ-κλίςθσ-απωλειϊν προκφπτει από τον τφπο
Manning-Strickler:
V = Kstr ∙ Rh2/3 ∙ J1/2
όπου:
V = θ μζςθ ταχφτθτα τθσ ροισ (m/sec)
Kstr = θ ςτακερά Strickler
Rh = θ υδραυλικι ακτίνα (m)
J = θ κλίςθ τθσ γραμμισ ενζργειασ
το ακόλουκο γράφθμα απεικονίηεται γραφικά θ ςυςχζτιςθ του λόγου πλιρωςθσ y/D
με άλλα υδραυλικά μεγζκθ για ςυνκικεσ ροισ εντόσ κυκλικοφ αγωγοφ με ελεφκερθ
επιφάνεια. Σα μεγζκθ Vo, Qo, no, αναφζρονται ςε ςυνκικεσ ολικισ πλιρωςθσ του αγωγοφ.

Με βάςθ τα γεωμετρικά ςτοιχεία των αγωγϊν από ςωλινεσ πολυαικυλενίου 3 θσ
γενιάσ και τθ μζςθ κλίςθ κάκε κλάδου, υπολογίςτθκαν οι ταχφτθτεσ και οι παροχζσ για
διάφορεσ διαμζτρουσ αγωγϊν που παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον ςχετικό πίνακα
υδραυλικϊν υπολογιςμϊν.
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2.3

Τδραυλικοί ζλεγχοι – χεδιαςμόσ του ζργου

Οι παροχζσ ςχεδιαςμοφ των αγωγϊν εκλζγονται ϊςτε ο κακζνασ από τουσ δφο να
επαρκεί για να καλφψει τισ απαιτιςεισ αιχμισ τθσ πόλθσ (ςε περιπτϊςεισ βλάβθσ του άλλου
κλάδου).
Όπωσ παρατθροφμε από τον πίνακα υδραυλικϊν υπολογιςμϊν τόςο οι υφιςτάμενεσ
διατομζσ των αγωγϊν, όςο και οι προτεινόμενεσ από αρχικι μελζτθ αντικατάςταςθσ του
δικτφου φδρευςθσ τθσ πόλθσ εξαςφαλίηουν παροχζσ υπζρογκεσ ςε ςχζςθ με τισ πραγματικζσ
ανάγκεσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ παροχι δικτφου διαμζτρου αντίςτοιχθσ με το
υφιςτάμενο προσ τθν οδό Γαλινθσ (Φ315) προκφπτει μεγαλφτερθ κατά 250% από τισ
ανάγκεσ τθσ πόλθσ φςτερα από 30 ζτθ.
Θ υπερδιαςταςιολόγθςθ των τεχνικϊν ζργων αποτελεί ςφνθκεσ φαινόμενο εξαιτίασ
διόγκωςθσ των δεδομζνων ςχεδιαςμοφ ελλείψει πραγματικϊν ςτοιχείων ι με απευκείασ
επιλογι αγωγϊν ίδιασ διαμζτρου χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι ςθμαντικά βελτιωμζνεσ
ςυνκικεσ ροισ των ςφγχρονων αγωγϊν (μικρότεροι ςυντελεςτζσ τραχφτθτασ), οδθγϊντασ
ςτθν εκτόξευςθ του κόςτουσ του ζργου χωρίσ ουςιαςτικό λειτουργικό όφελοσ.
τον ίδιο πίνακα παρατίκενται οι ενδεδειγμζνεσ διατομζσ των 2 κεντρικϊν αγωγϊν:
 Κλάδοσ οδοφ Γαλινθσ: διάμετροσ Φ225 με παροχι ςχεδιαςμοφ Q = 454 m3/h
 Κλάδοσ οδοφ Περιάνδρου: διάμετροσ Φ250 με παροχι ςχεδιαςμοφ Q = 558 m3/h
υμπεραςματικά θ ςθμερινι προςζγγιςθ με βάςθ τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από
τισ πραγματικζσ καταναλϊςεισ αποτελεί ορκότερθ τεχνικι λφςθ, κακϊσ είναι ςθμαντικά
οικονομικότερθ τόςο ςτθν καταςκευι, όπωσ προκφπτει από τον ςυνθμμζνο πίνακα
ςφγκριςθσ κόςτουσ, όςο και ςτθ ςυντιρθςθ λόγω του δραςτικοφ περιοριςμοφ των
διαςτάςεων των ςωλινων, χωρίσ επιπτϊςεισ ςτθν αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου.

3. Περιγραφι εργαςιϊν
τθν παροφςα μελζτθ περιλαμβάνονται:
 Θ καταςκευι κεντρικοφ τροφοδοτικοφ δικτφου (διπλόσ αγωγόσ) το οποίο κα
διαιρείται ςε επί μζρουσ ανεξάρτθτα τμιματα ελεγχόμενα από δικλείδεσ για τθν
απομόνωςθ τουσ ςε περίπτωςθ ηθμιϊν.
 Θ τοποκζτθςθ των κατάλλθλων βαλβίδων εξαεριςμοφ και δικλείδων εκκζνωςθσ
του δικτφου.
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 Θ ςφνδεςθ του νζου δικτφου με το ενεργό δίκτυο τθσ πόλθσ, του 1ου κλάδου ςτθν
δικλείδα του κεντρικοφ αγωγοφ τθσ οδοφ Γαλινθσ και του 2ου κλάδου ςτον
υφιςτάμενο τροφοδοτικό αγωγό (τζρμα οδοφ Γαλινθσ-Αγ. Φανοφριο).
 Θ ςφνδεςθ των τμθμάτων του εςωτερικοφ δικτφου που τροφοδοτοφνται από τουσ
αγωγοφσ που κα καταργθκοφν.
Σο ςυνολικό μικοσ του δικτφου όπωσ προκφπτει από τθν προμζτρθςθ ανζρχεται ςε 610
μζτρα και οι αγωγοί που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι διαμζτρων Φ250, Φ225 και Φ90
πίεςθσ 10 ατμ.
Οι εργαςίεσ καταςκευισ του δικτφου περιλαμβάνουν ςε γενικζσ γραμμζσ τα εξισ:
 Αποξιλωςθ οδοςτρϊματοσ ι πεηοδρομίου ςτο πλάτοσ του ςκάμματοσ που
προβλζπει θ μελζτθ.
 Εκςκαφι ςφμφωνα με τισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ.
 Σοποκζτθςθ του αγωγοφ ςτο ςκάμμα.
 υγκόλλθςθ του αγωγοφ πολυαικυλενίου, των ειδικϊν τεμαχίων και των
εξαρτθμάτων.
 Σοποκζτθςθ και ςφνδεςθ δικλείδων και λοιπϊν ειδικϊν τεμαχίων και καταςκευι
φρεατίων.
 Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ και αντοχισ του αγωγοφ.
 υνδζςεισ με το υδροδίκτυο ςτα όρια τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ του παρόντοσ ζργου.
 Επίχωςθ με άμμο και επιλεγμζνα προϊόντα εκςκαφισ.
 Προμικεια και τοποκζτθςθ ταινίασ προςταςίασ και εντοπιςμοφ αγωγοφ μετά τθν
πρϊτθ ςτρϊςθ επίχωςθσ με προϊόντα εκςκαφισ.
 Κακαριςμόσ – απολφμανςθ του δικτφου.
 Αποκαταςτάςεισ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων και τςιμεντοςτρϊςεων.
ΓΙΑ ΣΘ Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ
Λουτράκι, 20- 01- 2020
ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ

Λουτράκι, 20- 01- 2020
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ – ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Ο Διευκυντισ Σ.Τ.
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