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ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  Προϋπ  99.000,00€ (με ΦΠΑ 23%) 

  Πηγή  ΣΑΤΑ 

  Χρήση  2016 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

1. Γενικά 
Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση του 

δικτύου ύδρευσης του ανατολικού άξονα της Λευκάδας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις 

αφορούν (α) την αντικατάσταση δύο τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του οικισμού της 

Νικιάνας, (β) την επισκευή της δεξαμενής του οικισμού του Φτερνού, καθώς και την 

κατασκευή βανοστασίου σε αυτή και (γ) την επέκταση του δικτύου ύδρευσης του οικισμού 

Καριωτών προς την περιοχή ‘Κούλμος’. 

2. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

2.1 Δεξαμενή οικισμού Φτερνού 

Το δίκτυο ύδρευσης του Φτερνού τροφοδοτείται από μια δεξαμενή από σκυρόδεμα, 

οφέλιμου όγκου περί των 400m
3
, διθάλαμη. Παρακείμενα αυτής υπάρχει πλαστική 

δεξαμενή. Η πλαστική δεξαμενή τροφοδοτείται από υδρομάστευση που βρίσκεται στον 

οικισμό του Αλάτρου και τροδοδοτεί απευθείας συγκεκριμένες βρύσες που βρίσκονται 

εντός του οικισμού του Φτερνού, ενώ η υπερχείλιση αυτής καταλήγει στη μεγάλη δεξαμενή 

από σκυρόδεμα. Η μεγάλη δεξαμενή τροφοδοτείται (α) από την υδρομάστευση του 

Αλάτρου μέσω της υπερχείλισης της πλαστικής δεξαμενής και (β) από γεώτρηση που 

βρίσκεται πλησίον του όρμου Ρούδας, μέσω ενδιάμεσου αντλιοστασίου στη θέση ‘Φάο’. 

Η μεγάλη δεξαμενή παρουσιάζει ρωγμές περιμετρικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

απώλειες νερού, ενώ το επίχρησμα εσωτερικά στην πλάκα της δεξαμενής έχει αποκολληθεί 

και ο οπλισμός έχει υποστεί διάβρωση. Επίσης, παρόλο που είναι διθάλαμη, λειτουργεί ως 

ενιαίος θάλαμος, γεγονός που δυσχεραίνει τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης. 

2.2 Δίκτυο Νικιάνας 

Το δίκτυο της Νικιάνας είναι ιδιαίτερα πεπαλαιωμένο, αποτελούμενο κυρίως από αγωγούς 

PVC, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες. Παράλληλα, κάποια τμήματα αυτού 

διέρχονται μέσα από ιδιοκτησίες, γεγονός που δυσχεραίνει τις εργασίες αποκατάστασης 
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βλαβών, αλλά και αυξάνει την όχληση των κατοίκων. Για τους ανωτέρω λόγους, η παρούσα 

μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο τμήματα του δικτύου τα οποία χρήζουν άμεσης 

αντικατάστασης, ενώ επιλέχθηκε και συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο θα τοποθετηθεί 

βαλβίδα εξαερισμού, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του δικτύου. 

2.3 Δίκτυο στην περιοχή ΄Κούλμος΄ Καριωτών 

Η περιοχή ‘Κούλμος’ Καριωτών παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια οικιστική ανάπτυξη, τόσο 

από τουριστικά καταλύματα όσο και από μόνιμες κατοικίες. Η συγκεκριμένη περιοχή 

βρίσκεται ψηλότερα από τη δεξαμενή των Καριωτών (υψόμετρο 33m) και δεν μπορεί να 

εξυπηρετηθεί από αυτή με βαρύτητα. Για την εξυπηρέτηση των οικιών οι ιδιοκτήτες είναι 

αναγκασμένοι να τοποθετούν ιδιωτικά αντλητικά συγκροτήματα και να επεκτείνουν 

αγωγούς που διέρχονται κατά κανόνα επιφανειακά και πολλές φορές μέσα από 

ιδιοκτησίες. Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη μιας άναρχης κατάστασης, δύσκολα 

διαχειρίσιμης και ελέγξιμης από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου και που βρίσκεται στα 

όρια της νομιμότητας. 

3. Προτεινόμενες παρεμβάσεις 

3.1 Δεξαμενή οικισμού Φτερνού 

Στη δεξαμενή του Φτερνού πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

• Εσωτερική μόνωση των τοιχωμάτων της δεξαμενής με την εφαρμογή κατάλληλου 

εύκαμπτου ελαστικού τσιμεντοειδούς κονιάματος υγρομόνωσης επιφανειών 

σκυροδέματος 

• Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

οφειλομένων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων 

και αναστολέων διάβρωσης 

• Κατασκευή βανοστασίου, με το οποίο ο κάθε θάλαμος της δεξαμενής θα δύναται 

να έχει ανεξάρτητη είσοδο, έξοδο και εκκένωση καθαρισμού. Στις εργασίες 

περιλαμβάνονται η διάνοιξη των οπών, η τοποθέτηση των σωληνώσεων από HDPE, 

Φ110 για την έξοδο και Φ90 για την είσοδο, η τοποθέτηση αντίστοιχων δικλείδων 

και η σφράγιση των οπών. 

3.2 Δίκτυο Νικιάνας 

Επί του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Νικιάνας πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες 

παρεμβάσεις: 

• Αντικατάσταση κλάδου Κ1-Κ2, επί της επαρχιακής οδού, με αγωγό HDPE Φ90 PN10, 

μήκους 170m. 

• Αντικατάσταση κλάδου Κ5-Κ6, επί της επαρχιακής οδού, με αγωγό HDPE Φ90 PN10, 

μήκους 470m. 
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• Αντικατάσταση κλάδου Κ3-Κ4, επί δημοτικής οδού, με αγωγό HDPE Φ63 PN10, 

μήκους 50m. 

• Κατασκευή 22 φρεατίων παροχής επί των προς αποκατάσταση κλάδων 

• Κατασκευή φρεατίου 0.70x0.70m στη θέση Κ7 και τοποθέτηση εντός αυτού 

βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα DN50 και αντίστοιχης δικλείδας DN50. 

• Κατασκευή φρεατίου 0.70x0.70m στη θέση Κ5 και τοποθέτηση δικλείδας DN80. 

• Κατασκευή φρεατίου 0.70x0.70m στη θέση Κ6 και τοποθέτηση δικλείδας DN80. 

• Κατασκευή φρεατίου 1.20x1.20m στη θέση Κ4 και τοποθέτηση δύο δικλείδων 

DN80. 

Για την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης, κυρίως επί της επαρχιακής οδού, και την 

βέλτιστη αποκατάσταση, οι αγωγοί θα τοποθετηθούν εντός μικροτάφρου διαστάσεων 

0.20x0.60m με τη χρήση ειδικού μηχανήματος (με τροχό) ταυτόχρονης εκσκαφής και 

αποσύνθεσης διαμορφωμένων επιφανειών, ενώ η ασφαλτική στρώση αποκατάστασης 

θα εφαρμοσστεί επί στρώσης από σκυρόδεμα πάχους 0.12m. 

3.3 Δίκτυο στην περιοχή ΄Κούλμος΄ Καριωτών 

Για την υδροδότηση της περιοχής ‘Κούλμος’ Καριωτών προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικής 

δεξαμενής σε επιλεγμένη θέση ούτως ώστε να μπορεί να καλύψει υψομετρικά όλη την 

περιοχή, η οποία θα τροφοδοτείται από αντλητικό συγκρότημα από τη δεξαμενή των 

Καριωτών και από την οποία θα ξεκινάει δίκτυο διανομής για την προς εξυπηρέτηση 

περιοχή. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

• Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από τη ΛΕ49 δεξαμενή Καριωτών (υψόμετρο 

33m) μέχρι τη θέση ΛΕ10 (υψόμετρο 72m) όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η νέα 

πλαστική δεξαμενή. Ο αγωγός θα ακολουθήσει τη διαδρομή ΛΕ49-Κ13-Κ12-ΛΕ20, 

συνολικού μήκους 480m και θα αποτελείται από HDPE Φ63 PN10. 

• Κατασκευή αγωγού διανομής, που θα ξεκινάει από την θέση της νέας πλαστικής 

δεξαμενής ΛΕ10, επί των κλάδων ΛΕ10-Κ12-Κ13-Κ14 και Κ12-Κ11, συνολικού 

μήκους 430m και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο στη θέση Κ14 

• Παράλληλα με τον καταθλιπτικό αγωγό και εντός της τάφρου θα τοποθετηθεί 

καλώδιο ΝΥΥ 3x2.5 εντός προστατευτικού σωλήνα DN/OD40mm, για τον 

αυτοματισμό του προβλεπόμενου αντλητικού συγκροτήματος. 

• Κατασκευή 10 φρεατίων παροχής επί του νέου δικτύου διανομής 

Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν εντός ορύγματος πλάτους 0.30m και βάθους 0.70m επί 

χωματόδρομου, τσιμεντοστρωμένου δρόμου ή ερείσματος. Η τελική αποκατάσταση θα 

γίνεται με σκυρόδεμα. 
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Επισημαίνεται ότι λόγω ελλειψης προϋπολογισμού στην παρούσα μελέτη δεν 

περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος και της πλαστικής 

δεξαμενής. Ωστόσο, στα πλαίσια της πληρότητας της μελέτης, και για όταν εξασφαλισθούν 

τα απαραίτητα κονδύλια, προτείνεται η τοποθέτηση (α) αντλητικού συγκροτήματος 

παροχής σχεδιασμού Q=5m
3
/hr σε μανομετρικό H=50m, με μονοφασικό κινητήρα, (β) 

κατάλληλου ηλεκτρολογικού πίνακα και (γ) η τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής 

χωρητικότητας 5m
3
 με τη δυνατότητα σε μεταγενέστερο χρόνο τοποθέτησης δεύτερης 

δεξαμενής 5m
3
 αν δεν μπορούν να καλυφθούν στο μέλλον οι ανάγκες της περιοχής. 

4. Ισχύουσες διατάξεις 
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις: 

• ΚΥΑ αρ. ΔΙΠΑΔ/β/606 ‘Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων 

Υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια’ (ΦΕΚ 292Β/2003) 

• άρθρο 15 του Ν. 3669/08, το οποίο αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων: 

o άρθρο 4 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο του Ν. 1418/84 

o άρθρο 4 του Π.Δ. 609/85 

o άρθρο 3 του Ν. 3548/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 

του Ν. 3559/07 

o άρθρο 8 παρ. 65 του Ν. 2741/99 

o άρθρο 3 παρ. 1 & άρθρο 8 του Ν. 3263/04 

o άρθρο 42 παρ. 9 του Ν. 3316/05 

• Ν. 3469/06 "Κώδικας Δήμος και Κοινοτήτων" 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 80.487,80€ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 99.000,00€ και θα 

καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

 

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και την κατασκευή του 

έργου κατόπιν δημοπράτησης. 
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