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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ     δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κορώνης 

    

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αντικείμενο της μελέτης  
Η παρούσα μελέτη αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ. Κ. 
Χαρακοπιού της Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στο σύνολό του. Το νέο έργο θα ολοκληρώσει 
τη σύνδεση των κατοικιών με το νέο δίκτυο ύδρευσης, που αντικαταστάθηκε από προηγούμενο έργο. 
Η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ήδη έχει γίνει με αγωγούς PE 3

ης
 γενιάς και έχει σταματήσει σε βάνες 

διακοπης των αγωγών πριν την κατασκευή των φρεατίων με τους συλλέκτες. 
Το υπό κατασκευή δίκτυο θα περιλαμβάνει τα φρεάτια από σκυρόδεμα με τα κολλεκτερ, τους υδρομετρητές 
σε νέες θέσεις και τη σύνδεση των κατοικιών έως την παλιά θέση των υδρομετρτών. 
Την κατασκευή των αγωγών θα ακολουθήσει αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην προηγούμενη μορφή 
τους. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 62.080,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 
Η Τοπική Κοινότητα Χαρακοπιού βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Οι 
κάτοικοι της Τ.Κ. Χαρακοπιού απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή τομέα (γεωργία και κτηνοτροφία). Η 
Τ.Κ. Χαρακοπιού απέχει περίπου 45 Km από την Πύλο. 
 
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Οδικό δίκτυο  
Το εσωτερικό δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Χαρακοπιού αποτελείται από ασφαλτοστρωμένους δρόμους, 
τσιμεντοστρωμένους δρόμους και χωματόδρομους.  
 
Δίκτυο Ύδρευσης  
Το υπάρχον δίκτυο είναι από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες. Το δίκτυο έχει ήδη αντικατασταθεί από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE). Με το παρόν έργο προβλέπεται να συνδεθεί το νέο δίκτυο με ένα μεγάλο μέρος των 
κατοικιών (περίπου οι μισές). 
Οι αμιαντοτσιμεντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης θα αντικατασταθούν από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE), οι οποίοι θα διέρχονται από δρόμους. Οι αμιαντοτσιμεντοσωλήνες είναι 40 και πλέον 
ετών και παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες και διαρροές, με συνέπεια το αυξημένο κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης του δικτύου συνολικά και την απώλεια νερού. 
 
Δίκτυα  ΔΕΗ - ΟΤΕ 
Το τοπικό διαμέρισμα διαθέτει δίκτυο ΔΕΗ και ΟΤΕ. Το δίκτυο ΔΕΗ είναι υπέργειο, ενώ το δίκτυο ΟΤΕ 
υπόγειο. 
 
Βιοτεχνίες - Βιομηχανίες 
Δεν αναφέρεται κάτι ιδιαίτερο. 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
• Οι νέοι αγωγοί σύνδεσης των κατοικιών θα είναι από  πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής διαμέτρου Φ18 και 
ονομαστικής  πίεσης λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών. 
• Τα φρεάτια με τους συλλέκτες (κολλεκτέρ) και τα υδρόμετρα θα τοποθετουνται σε δημόσιους χώρους 
πλησίον των κατοικιών, για να ελέγχονται και να συντηρούνται. Οι θέσεις των φρεατίων έχουν επιλεγεί από 
το προηγούμενο έργο και υπάρχουν οι αναμονές σύνδεσης με το νέο κεντρικό δίκτυο. 
• Επειδή οι κατοικίες είναι μικρές και σε γειτνίαση μεταξ΄τους, προβλέπεται σε κάθε φρεάτιο η τοποθέτηση 
πέντε (5) υδρομετρητών σε κολλεκτέρ (7) οπών.  
• Για τον έλεγχο και χειρισμό του εσωτερικού δικτύου προβλέπεται βάνα διακοπής παροχής τύπου 
πεταλούδας πριν από κάθε υδρομετρητή.  
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4. ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
• Το υλικό των αγωγών θα είναι πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με αυτογενή θερμική συγκόλληση, διότι: 
1) είναι εύκολο στην τοποθέτηση καθώς υπάρχει σε ρολό των 100m για διάμετρο έως 125 mm 
2) περιορίζει στο ελάχιστο το λάθος του χειριστή κατά τη θερμική συγκόλληση, καθώς αυτή γίνεται 
ηλεκτρονικά 
3) παρουσιάζει ευκαμψία, τουλάχιστον στις διαμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο αυτό 
4) απομάκρυνση της υγρασίας, αρκεί να μην τοποθετηθεί συσκευή κοντά στο σημείο συμπίεσης 
5) παρουσιάζει πολύ μικρό συντελεστή τριβών 
6) αναμένεται ικανοποιητική απόδοση ως προς τις διαρροές, καθώς οι αγωγοί και τα ειδικά τεμάχια 
συνδέονται με θερμική αυτογενή συγκόλληση. 
7) χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές μηχανικές και χημικές ιδιότητες. 
8) συνδέεται εύκολα με σωλήνες από PVC. 
9) οι εργασίες σύνδεσης μπορούν να γίνουν  επιφανειακά πριν από την τοποθέτηση του αγωγού στο 
όρυγμα. 
10) δεν απαιτούνται χυτοσιδηρά τεμάχια όπως σε PVC. 
11) απαιτείται μικρότερο πλάτος σκάμματος σε σχέση με το PVC. 
 
• Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση πολυαιθυλενίου με τη θερμοκρασία. Επειδή το 
πολυαιθυλένιο είναι θερμοπλαστικό υλικό παρουσιάζει  κατά μήκος μεταβολή με την αύξηση της 
θερμοκρασίας. Γενικά πρέπει να προστατεύεται ο αγωγός από υπερθέρμανση. 
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη στερέωση πριν ξεκινήσει η διαδικασία της συγκόλλησης. 
• Πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τυχούσα διακοπή του ρεύματος κατά την διαδικασία της θερμικής 
συγκόλλησης.  
• Όταν ο αγωγός από ΡΕ περνά κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων (π.χ. βενζινάδικο) και όπου 
υπάρχει πιθανότητα διαρροής, τότε καλύπτεται ο αγωγός με μανδύα π.χ. μεταλλικό. 
• Κατά τη στοίβαξη, μεταφορά και αποθήκευση θα πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να μη χαραχτεί. 
• Κατά την τοποθέτηση του αγωγού στο όρυγμα, το πολυαιθυλένιο δεν πρέπει να χαραχτεί. Μεγαλύτερη 
προσοχή χρειάζεται όταν πρόκειται για βράχο. 
• Πάνω από τον αγωγό θα υπάρχει δίχτυ σήμανσης. 
• Καλό είναι να αποφεύγεται η συγκόλληση σε στροφές του σωλήνα. 
• Η διάταξη και σύνδεση των αγωγών σε στροφές και διακλαδώσεις (κομβολόγιο) θα εξαρτηθεί από τους 
υπάρχοντες αγωγούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση κλπ.) και τις επί τόπου συνθήκες και προϋποθέσεις. Το 
πολυαιθυλένιο μπορεί να πάρει ακτίνες καμπυλότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του κατασκευαστή και 
οι οποίες κρίνονται ικανοποιητικές. Επίσης, υπάρχουν εξαρτήματα (ειδικά τεμάχια) για ποικιλία 
περιπτώσεων. 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το έργο αυτό αποτελεί συμπλήρωμα προηγούμενου έργου, για να ολοκληρωθεί η 
σύνδεση περίπου των μισών κατοικιών του οικισμού με το νέο δίκτυο.  
Σε κατάλληλες θέσεις υπάρχουν οι απολήξεις αγωγών από PE Φ32 με βάνα διακοπής παροχής 1”. Στις 
θέσεις αυτές με το πάρον έργο θα τοποθετηθούν κολλεκτέρ (συλλέκτες) 7 οπών, διαμέτρου 1”, εντός 
φρεάτίου διαστάσεων 50x60, βαρέως τύπου. Σε θέσεις που θα κρίνει η επίβλεψη θα τοποθετηθούν νέες 
σφαιρική ορειχάλκινες βάνες διακοπής παροχής, τύπου πεταλούδας, διαμέτρου 1”. 
 
Στα κολλεκτέρ θα τοποθετηθούν 5 υδρομέτρητες από τις πλησιέστερες κατοικίες, οι οποίοι μεταφέρονται από 
τι υφιστάμενες θέσειςτους. Κάθε υδρομετρητής συνοδεύεται από τα ρακόρ του και από βάνα διακοπής 1 1/2” 
ορειχάλκινη, τύπου πεταλούδας. Όταν το υδρόμετρο και τα ορειχάλκινα εξαρτήματα είναι σε καλή 
κατάσταση, κατόπιν ελέγχου της Υπηρεσίας Ύδρευσης, θα χρησιμοποιηθούν ως έχουν. Σε περίπτωση που 
είναι σε κακή κατάσταση ή κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία, θα αντικατασταθούν με νέα. 
Εντός του κολλεκτερ, για την καλύτερη σύνδεση και μελλοντική λειτουργία, συντήρηση και αντικατάσταση 
των υδρομέτρων θα τοποθετηθούν: 
- 2 ρακόρ ορειχαλκινα, βαρέως τύπου, διαμέτρου 1/2” σε κάθε υδρόμετρο 
- 1 σφαιρική ορειχάλκινη βάνα απομόνωσης παροχής, τύπου πεταλούδας, διαμέτρου 1/2” σε κάθε 

υδρόμετρο 
- 2 γωνίες ορειχάλκινες διαμέτρου 1/2” σε κάθε κολλεκτέρ 
- Μαστός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2” όπου απαιτηθεί από την Επίβλεψη 
 

Στη συνέχεια προβλέπεται η σύνδεση των κατοικιών με τα υδρόμετρα με τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από 
δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ18 (για απόσταση <=5,00 m) ή Φ22 (για απόσταση >5,00 m), που θα συνδέσει 
την νέα θέση του υδρομέτρου, με την παλιά της αντίστοιχης κατοικίας. 
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6. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Πριν αρχίσει η κατασκευή του έργου θα πρέπει να ενημερωθεί ο Ανάδοχος για την ύπαρξη αγωγών ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και γενικά Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και θα 
πραγματοποιήσει ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό των παραπάνω δικτύων. Επίσης θα πρέπει να 
ενημερωθεί για διάφορες πιθανές δυσκολίες. Βάσει των παραπάνω θα προσδιορίσει τη θέση των νέων 
αγωγών ύδρευσης, ώστε να μη δημιουργείται σε αυτά τα δίκτυα πρόβλημα, αλλά ούτε και στο νέο δίκτυο 
ύδρευσης και να γίνονται όσο το δυνατόν λιγότερες αποκαταστάσεις. Είναι σκόπιμο να διερευνηθεί η 
αξιοποίηση των προϊόντων εκσκαφής σε άλλα έργα.  
 

7.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Σημειώνεται ότι με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ολοκληρώνεται η μελέτη του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της Τ.Κ. Χαρακοπιού, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μελέτης αυτής, και ότι το προαναφερθέν 
δίκτυο ύδρευσης είναι ενιαίο, αυτοτελές και λειτουργικό. 
 
8.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, αναφέρονται στην Προμέτρηση και περιγράφονται στο Τιμολόγιο της 
μελέτης. 
Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, τους κανόνες της 
τέχνης και υπό την επίβλεψη Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου. 
 

 

ΠΥΛΟΣ        /       /2014                           ΠΥΛΟΣ          /    /2014                        ΠΥΛΟΣ          /    /2014  
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