
 1 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                  
ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ  -  ΝΕΣΤΟΡΟΣ   
Δ/ΝΣΗ  Τ. Υ – ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ  &  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 

2013 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 « ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ   ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ  –  ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ  ΚΑΙ  
ΚΑΜΠΟΥ  -  ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ » 

 

Τ Ε Χ ΝΙ Κ Η ΕΚ ΘΕ Σ Η  

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1.       ΓΕΝΙΚΑ  

 Από τον τέως Δήμο Χιλιοχωρίων και  τώρα  Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων του  

Δήμου Πύλου Νέστορος είχε  ανατεθεί η  τοπογραφική αποτύπωση  των  υφιστάμενων 

υδραυλάκων άρδευσης στον κάμπο Χανδρινού και στον κάμπο Στενωσιάς.  

 Επίσης  είχε  ανατεθεί  και  η υδραυλική  μελέτη για την υλοποίηση του έργου  

βελτίωσης  των  εν λόγω  υδραυλάκων.  

 Σήμερα  με  την παρούσα  μελέτη γίνεται  απικαιροποίηση αυτής σύμφωνα με  τις  

ισχύουσες  διατάξεις.  

   

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτη για 

την βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Κάμπου-Χανδρινού και Κάμπου-Στενωσιάς ως έχει 

μελετηθεί.  

 Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο αποτελείται από χωμάτινες τάφρους οι οποίες έχουν 

χαραχθεί κατά μήκος των αρδευόμενων χωραφιών. Δεν είναι σταθερής διατομής και κάθε 

χρόνο σχεδόν θέλουν συντήρηση λόγω των χωμάτινων καταπτώσεων.  Η περιοχή του 

Κάμπου έχει πηγές οι οποίες έχουν νερό όλες τις εποχές του χρόνου. Η μελέτη 

αποσκοπεί στην αντικατάσταση αυτών των τάφρων με επενδεδυμένη ορθογωνική τάφρο 

σταθερής διατομής η οποία θα χρησιμοποιείται για την άρδευση των εκατέρωθεν αυτής 

αγροτεμαχίων. 

 Οι μελετώμενες τάφροι είναι τέσσερεις, και οι ονομασίες που δόθηκαν και που 

εμφανίζονται στα σχέδια είναι Α, Β, Γ, και Δ. 
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 Αρχικά έγιναν οι χαράξεις των τάφρων με γνώμονα το τοπογραφικό υπόβαθρο. Ο 

νέος άξονας συμπίπτει με τον άξονα των υφιστάμενων τάφρων. Όλες οι κορυφές των 

χαράξεων εμφανίζονται στα σχέδια της οριζοντιογραφίας. 

 Κατά την υψομετρική χάραξη, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην υψομετρία της νέας 

ορθογωνικής τάφρου, ώστε τηρεί την υφιστάμενη κατάσταση άρδευσης, με μικρές μόνο 

αυξομειώσεις.  Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι η άρδευση θα πραγματοποιείται 

με φυσική ροή στην υφιστάμενη κατάσταση.  

 Γίνονται μικροεπεμβάσεις (εκσκαφές – επιχώσεις) στο φυσικό έδαφος προκειμένου να 

έχουμε σταθερή κλίση στον άξονα της ερυθρά του αύλακα. 

 Η άρδευση των αγροτεμαχίων θα γίνεται με την λειτουργία θυροφραγμάτων, τα οποία 

θα σταματούν την ροή μέσα στην τάφρο, ενώ ταυτόχρονα θα το κατευθύνουν στην 

αρδευόμενη έκταση, δια  μέσου  οπών στο πλάι του αύλακα.  

  

1.3.        ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΤΟΜΗ. 

Η τυπική  διατομή  της  τάφρου  θα  είναι :   

Πλάτος τάφρου : 0,45 μ. 

Ελεύθερο ύψος τάφρου : 0,60 μ. 

Πάχος πλευρικών τοιχωμάτων : 0,15 μ. 

Πάχος πυθμένα : 0,20 μ. 

Η διάταξη της τάφρου φαίνεται και στο σχέδιο της τυπικής διατομής που έχουμε 

παραδώσει (Τ.Δ. 1). 

Η υψομετρική  κατασκευή της τάφρου φαίνεται στις συνημμένες μηκοτομές.  

Η τάφρος  κατά το όλο μήκος  της  θα  εδράζεται  σε δύο στρώσεις (από 0,10 μ. 

έκαστη) συνολικού πάχους 0,20 μ. από υλικό υπόβασης. 

Στα  τμήματα όπου  απαιτείται  επίχωση της  υφιστάμενης κατάστασης θα  γίνεται  

από υλικό υπόβασης κατά στρώσεις.   

Σε όλο το μήκος της τάφρου θα γίνει εκσκαφή – εξυγίανση του υφιστάμενου  

εδάφους σε βάθος 20 εκ.  

Η κατασκευή της τάφρου γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.  

 Οι κλίσεις πρανών σε επίχωμα είναι 2:3 (ύψος : πλάτος) και οι κλίσεις πρανών σε 

όρυγμα είναι 1:1 (ύψος : πλάτος).  
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