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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Ε Κ Θ Ε Σ Η    
 

1. Γενική  περιγραφή  έργου. 
Η  παρούσα  τεχνοοικονομική μελέτη έχει  ως  απώτερο  σκοπό  την  βελτίωση  του  υφιστάμενου  

αρδευτικού  δικτύου,  που  χωροθετείται  μεταξύ  της  Τοπικής  Κοινότητας  Χανδρινού  και  του  
Οικισμού  Πλατανόβρυσης,  αμφότερες  της  Δημοτικής  Ενότητας  Χιλιοχωρίων. 

Συνοπτικά  προβλέπεται  να γίνουν  εργασίες  -  κατασκευές  με  απώτερο  σκοπό :    

 την μείωση του  απαιτούμενου  κόστους  για  την  λειτουργία  του  υφιστάμενου  
αντλιοστασίου (ηλεκτρική  ενέργεια)  

 την  αύξηση της διαθέσιμης  ποσότητας  νερού  προς  άρδευση, με  την  κατασκευή νέας  
δεξαμενής  

 την  δυνατότητα  άρδευσης  των καλλιεργησίμων  εκτάσεων  σε  συντομότερο  χρονικό  κύκλο 
άρδευσης     

 την  μείωση  πίεσης  στην  παρεχόμενη  ποσότητα νερού,  με την απομάκρυνση των 
υφιστάμενων  μειωτών  πίεσης,  και  την  κατασκευή πιεζοθραυστικών φρεατίων     

 την μείωση  των  απωλειών  ύδατος λόγων  φθορών (σπάσιμο)  στους  αγωγού 
 

2.  Περιγραφή  υφιστάμενου  αρδευτικού  δικτύου. 

Σύμφωνα  με  το συνημμένο,   από  μηνός Φεβρουάριος 2014  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  της  

Τεχνικής  Υπηρεσίας του  Δήμου Πύλου Νέστορος,   η  1η  θέση  άντλησης  πραγματοποιείται  από  το  

σημείο (Υ2) με  τοπωνύμιο  ΄΄Χούχουλο’’   με  συντεταγμένες χ=301393,00,  ψ=4092902,00  και  

Ζ=214,00  από  το  υδατόρεμα   Δροσούνι.    Στην  συνέχεια  με  αγωγό μήκους 2.200,00μ τροφοδοτεί  

την  υφιστάμενη  δεξαμενή (Δ1) με  συντεταγμένες  χ=303095,00, ψ=4091810,00 και  Ζ=375,00.  Το  

ανωτέρω  τμήμα  είναι  κατασκευασμένο  κατά  την  δεκαετία  του 1970  και  λειτουργεί  πλήρως  έως  

σήμερα.   Το  δίκτυο  αγωγών,  πράσινη διακεκομμένη,  διέρχεται  κατά  τμήματα σε  αγροτικούς  

δρόμους  και  κατά  τμήματα  σε  αγροτικές  ιδιοκτησίες.   Σημειώνεται  ότι  λόγω  παλαιότητας  της  

κατασκευής  δεν  υπάρχει  αποτύπωση  της  διέλευσης  του  αγωγού.  

Η  2η  θέση   άντλησης  πραγματοποιείται  από  το  σημείο  (Υ1 με  τοπωνύμιο  ΄΄Κεραμιδάκι΄΄ με 

συντεταγμένες  χ=301276,00,   ψ=4092900,00 και Ζ=213,00  από  το  υδατόρεμα  Δροσούνι.  Στην  

συνέχεια  με  αγωγό μήκους 3.265μ  τροφοδοτεί  την  υφιστάμενη  δεξαμενή (Δ1) με  συντεταγμένες  

χ=303095,00, ψ=4091810,00 και  Ζ=375,00.  Το  δίκτυο  αγωγών, πράσινη γραμμή,  διέρχεται  

εξολοκλήρου  από αγροτικούς  δρόμους.   

 Στο  δεύτερο  τμήμα  του  αρδευτικού  έχει  γίνει  η  τοποθέτηση  αντλητικού συγκροτήματος   

υποβρυχίου τύπου παροχής  Q = 50 m3/h  μανομετρικό  ύψος  Η = 200 Μ.Σ.Υ.  με ηλεκτροκινητήρα 

ισχύος Νκ = 60 ΗΡ στις 2900 RPM.  Οι  αναρροφήσεις των αντλιών  είναι  τοποθετημένες  εντός του 

φρεατίου περίπου στα 2.00 μέτρα από την στάθμη του εδάφους.  Στην δεξαμενή διανομής   έχουν  

τοποθετηθεί  (2) πλωτοί  διακόπτες  στάθμης  για την αυτόματη λειτουργία του συγκροτήματος ανάλογα 

με την ζήτηση. 



 Στην  συνέχεια  γίνεται  η  διανομή  στα  αγροκτήματα,  με  εσωτερικό  δίκτυ  από  σωλήνα  ΡΕ  

Φ125  δια  μέσου  των  υφιστάμενων  αγροτικών  δρόμων,  όπως  αποτυπώνεται  με  μοβ  χρώμα.  

 Για  την  πτώση  της  πίεσης  υπάρχουν μειωτές  πίεσης  σε  σταθερά  σημεία  του  εσωτερικού  

δικτύου.  Σημειώνεται  ότι  οι  νε  λόγω  μειωτές  πίεσης  παρουσιάζουν  έντονα  προβλήματα  στην  

λειτουργίας του,  λόγω των  συχνών  αλλαγών  ροής του  ύδατος,  με  αποτέλεσμα  να  παρουσιάζονται  

συχνά  βλάβες  (σπάσιμο)  στον  εσωτερικό  αγωγό.  

 Τα  παρακείμενα  του  αγωγού  αγροκτήματα  τροφοδοτούνται  με  νερό  δια  μέσο  ατομικών  

παροχών  και  χρήση  υδρόμετρων.  

 

  3.  Νέες  εργασίες βελτίωσης – τεχνική περιγραφή έργου.  
Με  τον παρόν  έργο  προβλέπεται    να  γίνουν  οι  παρακάτω  νέες  εργασίες :  

i.     κατασκευή  νέας δεξαμενής  (Δ2)  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  χωρητικότητας 250,00  κυβικών  
μέτρων, στη θέση με συντεταγμένες χ=303042,00,   ψ=4091330,00  και  Ζ=350,00  μετά  του  σχετικού 
εξοπλισμού  της. 

ii.    τοποθέτηση  αγωγό  από ΡΕ Φ 140 μήκους  1.700,00μ ,  κίτρινο  χρώμα,  για  την   ενίσχυση  
της  τροφοδοσίας  άρδευσης και  διαχωρισμού  υψηλής  με  χαμηλή  ζώνη.  Ο  νέος  αγωγός  θα  αρχίζει  
από  την  νέα  δεξαμενή  (Δ2)  και  θα  καταλήγει  το  σημείο (Ο).   Στο  αρχικό  μήκος  των  250,00μ  ο  
αγωγός  θα  διέλθει  εντός  χωματόδρομου  και  στο  υπόλοιπο  τμήμα,  μήκους 1.450,00μ    θα  διέλθει  
κατά μήκος   ασφαλτόδρομου   μεταξύ  της  Τ.Κ  Χανδρινού και  του  οικισμού  Πλατανόβρυσης,  εντός  
της  τάφρου  αποστράγγισης της  οδού,  με  την τσιμεντόστρωση  της  τελικής  επιφάνειας  εργασίας.         

iii.    κατασκευή  πιεζοθραυστικών   φρεατίων   από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,    στο  εσωτερικό  του  
υφιστάμενου δίκτυο  για  την   μείωση  της  αρδευτικής  πίεσης του  νερού  άρδευσης,  όπως  
αποτυπώνονται  με  κόκκινο  ορθογώνια.   Στα  εν  λόγω  φρεάτια  θα   τοποθετηθούν  διακόπτες  
αυτόματης  πλήρωσης,  εκκενοτήρια ,  δικλίδες  κλπ,  σύμφωνα  με  την  συνημμένη  στην  μελέτη  
κατασκευαστική  λεπτομέρεια.  Μετά  τις  απαιτούμενες  προσαρμογές  σε  αγωγό Φ125  ΡΕ  και  Φ90 
ΡΕ 

iv.   Μικρές  επεκτάσεις αγωγού Φ75  προ  την  συνάντησης  του  υφιστάμενου  αγωγού  Φ125  με  το  
πιεζοθραυσικό  φρεάτιο για  την  παρεχόμενη  ποσότητα νερού  σε  κατάλληλη  πίεση  στα  παρακείμενα  
αγροκτήματα  του  φρεατίου.   

v.   Δικλίδες  ελέγχου  ροής  ελαστικής  έμφραξης  
vi.   Αυτόματα   εξαερίστηκα  διπλής  ενέργειας  παλινδρομικού  τύπου    
vii.   Βελτίωση  υφιστάμενου  αντλητικού συγκροτήματος,  με  την  απομάκρυνση  φθαρμένων  

εξαρτημάτων και  λοιπών  Η/Μ  εγκαταστάσεων   
viii.   Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού  τροφοδοσίας  με  την  νέα  δεξαμενή,  με  χρήση βαλβίδας 

αντεπιστρωφής και δικλείδας  ελέγχου προς  κάθε  κατεύθυνση.  
ix.   Τοποθέτηση  ασύρματου συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενής με το αντλιοστάσιο.    

   
  4.  Σκοπός  εκτέλεσης  έργου.  
Σκοπός  του  παρόντος  έργου  είναι  η  βέλτιστη παροχή  επιπλέον  ποσότητας νερού προς 

άρδευση  με  την  ταυτόχρονη   μείωση  του  κόστους  λειτουργίας  και  την  μείωση  στις  απόλυες  νερού.   

           

 
Πύλος,   /   /2014 
Ο συντάξας  
 
 
Κότσης Χρυσοβαλάντης  
Μηχανικός Τ.Ε  

Πύλος,  /    /2014 
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