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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

   ΣΑΕ 572 

 Α.Α.Υ.: Α-1389 

 

 

 

 

390.000,00 € (με το ΦΠΑ) 

 

Τεχνική Έκθεση 

Με το παρόν έργο γίνονται εργασίες συντήρησης και επισκευών σε βλάβες του δικτύου ύδρευσης σε 

πέντε οικισμούς του Δήμου Καρπενησίου. 

Οι εργασίες συνοψίζονται σε: 

1) Εργασίες επισκευής, βελτίωσης ή και κατασκευής νέων υδρομαστεύσεων σε όποιες περιπτώσεις 

χρειάζεται. 

2) Αντικατάσταση δικτύων που παρουσιάζουν βλάβες σε θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια. 

3) Κατασκευή ενός τοιχίου προστασίας υφιστάμενης υδρομάστευσης από διάβρωση του εδάφους.  

Οι εργασίες εκτελούνται στην περιφέρεια πέντε οικισμών, πιο συγκεκριμένα: 

1) Περιφέρεια Τ.Κ. Ασπροπύργου. 

2) Περιφέρεια Τ.Κ. Κρικέλλου. 

3) Περιφέρεια Τ.Κ. Βουτύρου. 

4) Περιφέρεια Τ.Κ. Στενώματος. 

5) Περιφέρεια Τ.Κ. Κλαυσίου. 

Αναλυτικά οι εργασίες είναι οι παρακάτω: 

 

1) Περιφέρεια Τ.Κ. Ασπροπύργου. 

Στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της κοινότητας Ασπροπύργου γίνεται αντικατάσταση του δικτύου 

που έχει υποστεί φθορές με νέο HDPE 100 PN10atm DN110mm . 

Το μήκος του δικτύου είναι 1000m από το Σημείο Α (X=293666, Y=4295669) ως το Σημείο Β (X=294011, 

Y=4296007). 



Η επέμβαση αντικατάστασης γίνεται εντός δασικής οδού με εκσκαφή νέου χαντακιού πλάτους 50cm 

και ύψους 80cm. Πάνω από την σωλήνα διαστρώνεται 30cm ύψος άμμος και το υπόλοιπο επιχώνεται 

με τα προϊόντα εκσκαφής. Η περίσσια των προϊόντων εκσκαφής μεταφέρεται σε ΑΕΚΚ. 

Προβλέπονται δύο συνδέσεις σε υφιστάμενο αγωγό στις θέσεις Α & Β. 

 

2) Περιφέρεια Τ.Κ. Κρικέλλου. 

Α. Στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της κοινότητας Κρικέλλου γίνεται αντικατάσταση του δικτύου που 

έχει υποστεί φθορές με νέο HDPE 100 PN10atm DN110mm . 

Το μήκος του δικτύου είναι 1720m από το σημείο Γ (X=315138, Y=4303805) ως το σημείο Η (X=314432, 

Y=4303199). 

Η επέμβαση αντικατάστασης γίνεται με εκσκαφή νέου χαντακιού πλάτους 50cm και ύψους 80cm.  

Από το σημείο Γ (X=315138, Y=4303805) ως το σημείο Δ (X=315079, Y=4303806) γίνεται επί της δασικής 

οδού.  

Από το σημείο Δ (X=315079, Y=4303806) ως το σημείο Ε (X=314742, Y=4303755)  γίνεται επί του 

καταστρώματος της επαρχιακής οδού όπου προβλέπονται εργασίες  καθαίρεσης και αποκατάστασης 

του ασφαλτοτάπητα.  

Από το σημείο Ε (X=314742, Y=4303755)  ως το σημείο Ζ (X=314592, Y=4303773) γίνεται στο έρεισμα 

της επαρχιακής οδού. 

Το υπόλοιπο τμήμα από το σημείο Ζ (X=314592, Y=4303773) ως το Η (X=314432, Y=4303199) γίνεται 

επί της δασικής οδού. 

Πάνω από την σωλήνα διαστρώνεται 30cm ύψος άμμος και το υπόλοιπο επιχώνεται με τα προϊόντα 

εκσκαφής. Η περίσσια των προϊόντων εκσκαφής μεταφέρεται σε ΑΕΚΚ. 

Προβλέπονται δύο συνδέσεις σε υφιστάμενο αγωγό στις θέσεις Ε & Η, καθώς και η κατασκευή νέου 

φρεατίου από σκυρόδεμα στη θέση Η. 

 

Β. Στο χώρο των υδρομαστεύσεων στην περιοχή Κοκκάλια υφίστανται συνολικά επτά υδρομαστεύσεις. 

Οι PT1, PT3, PT5, PT6, PT7 συνδέονται και εξυπηρετούν το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. 

Οι υπόλοιπες δύο PT2 & PT4 εξυπηρετούν άλλη χρήση και μένουν ως έχει. 

Κατά μήκος του ποδιού του πρανούς από την υδρομάστευση PT1 ως την PT3 κατασκευάζεται νέα 

γραμμική υδρομάστευση μήκους 60m, με μορφή στραγγιστηριού.  

Το στραγγιστήριο – γραμμική υδρομάστευση αποτελείται από διάτρητη σωλήνα από πολυαιθυλένιο 

(PE), δομημένου τοιχώματος με λείο εσωτερικό, κατηγορίας  SN4 και διαμέτρου DN/OD 200mm. Στα 

κατάντι και στον πυθμένα του σκάμματος τοποθετείται στεγνωτική γεω-μεμβράνη από παρθένο 

πολυαιθυλένιο πάχους 0.50mm η οποία προστατεύεται από γεωύφασμα ειδικού βάρους 500gr/m2. 



Επί του σκάμματος με κλίση τουλάχιστον 2% διαστάσεων 1m πλάτος και ως 2m ύψος τοποθετείται 

κροκάλα (διαβαθμισμένα φίλτρα στραγγιστηρίων) μέσα σε γεωύφασμα από ίνες παρθένου 

πολυπροπυλενίου ειδικού βάρους 500gr/m2.  

Η διάτρητη σωλήνα καταλήγει σε φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα και καπάκι από χαλύβδινα 

προφίλ και λαμαρίνα. 

Στη θέση Θ (X=316290, Y=4302860) κατασκευάζεται νέο συλλεκτήριο φρεάτιο από σκυρόδεμα στο 

οποίο καταλήγουν οι υδρομαστεύσεις PT1, PT3, PT5, PT6, PT7 και από εκεί τροφοδοτείται το δίκτυο 

του οικισμού. 

Γίνεται αντικατάσταση του αγωγού από τις υδρομαστεύσεις PT1 & PT3 καθώς και τοποθέτηση νέου 

από την γραμμική υδρομάστευση ως το φρεάτιο συλλογής στη θέση Θ με σωλήνα HDPE 100 PN10atm 

DN90mm . 

Τέλος γίνεται αντικατάσταση του αγωγού μήκους 60m, που έχει υποστεί φθορές από το σημείο Θ 

(X=316290, Y=4302860) ως το σημείο Ι (X=316234, Y=4302876) με νέο HDPE 100 PN10atm DN110mm . 

Προβλέπονται νέες συνδέσεις στις υδρομαστεύσεις καθώς και στο τμήμα μεταξύ του σημείου Θ και 

σημείου Ι. 

 

3) Περιφέρεια Τ.Κ. Βουτύρου. 

Α. Στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της κοινότητας Βουτύρο γίνεται αντικατάσταση μέρους του 

δικτύου από αμιαντοσωλήνα που έχει υποστεί φθορές με νέο HDPE 100 PN10atm DN125mm . 

Το μήκος του δικτύου είναι 2635m από το σημείο Ο (X=302649,  Y=4306193) ως το σημείο Σ (X=304249  

Y=4306685). 

Η επέμβαση αντικατάστασης γίνεται με εκσκαφή νέου χαντακιού πλάτους 50cm και ύψους 80cm επί 

του δασικού δρόμου όπως φαίνεται στα σχέδια. 

Πάνω από την σωλήνα διαστρώνεται 30cm ύψος άμμος και το υπόλοιπο επιχώνεται με τα προϊόντα 

εκσκαφής. Η περίσσια των προϊόντων εκσκαφής μεταφέρεται σε ΑΕΚΚ. 

Στα σημεία Ρ (X=303273,  Y=4306106) και Σ (ΤX=304249,  Y=4306685) γίνεται κατασκευή φρεατίων 

ελέγχου από σκυρόδεμα και σύνδεση του νέου αγωγού στους υφιστάμενους. 

Προβλέπονται δύο χυτοσιδηρές συρταρωτές δικλίδες ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 100 mm στο σημείο Ρ. 

 

Β. Στο χώρο των υδρομαστεύσεων υφίστανται συνολικά τρείς σημειακές υδρομαστεύσεις PT8, PT9 & 

PT10 στα σημεία Κ (X=302567, Y=4306226), Λ (X=302652, Y=4306248) και Μ (X=302652,  Y=4306234) 

αντίστοιχα. 

Στις ανωτέρω σημειακές υδρομαστεύσεις γίνονται εργασίες συντήρησης με καθαρισμό της άνω 

επιφάνειας με τα χέρια, διάστρωση γεωυφάσματος και επικάλυψη ξανά ώστε να μην εισέρχονται 

λεπτόκοκκα αδρανή κατά τις βροχοπτώσεις. Επίσης γίνεται αντικατάσταση των φθαρμένων 

καλυμμάτων των φρεατίων. 



Επιπλέον στην υδρομάστευση PT8 στο σημείο Κ γίνεται καθαίρεση των φρεατίων υδροσυλλογής από 

σκυρόδεμα τα οποία παρουσιάζουν διαρροές και κατασκευή νέου. 

Επιπλέον στο σημείο Ν (X=302644, Y=4306233) γίνεται κατασκευή νέα σημειακής υδρομάστευσης από 

τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος η οποία συνεχίζει σε νέα γραμμική υδρομάστευση – στραγγιστήριο 

μήκους 30m από διάτρητη σωλήνα  πολυαιθυλενίου (PE), δομημένου τοιχώματος με λείο εσωτερικό, 

κατηγορίας  SN4 και διαμέτρου DN/OD 200mm. Το σκάμμα της γραμμικής υδρομάστευσης έχει κλίση 

τουλάχιστον 2% και διαστάσεις 1m πλάτος και ως 2m ύψος. 

Στα κατάντι του σκάμματος του στραγγιστηρίου και στον πυθμένα του σκάμματος των νέων 

υδρομαστεύσεων τοποθετείται στεγνωτική γεω-μεμβράνη από παρθένο πολυαιθυλένιο πάχους 

0.50mm η οποία προστατεύεται από γεωύφασμα ειδικού βάρους 500gr/m2. 

Πίσω από το τοιχίο της νέας σημειακής και εντός του σκάμματος της νέας γραμμικής τοποθετείται 

κροκάλα (διαβαθμισμένα φίλτρα στραγγιστηρίων) μέσα σε γεωύφασμα από ίνες παρθένου 

πολυπροπυλενίου επίσης ειδικού βάρους 500gr/m2.  

Η διάτρητη σωλήνα μαζί με την σημειακή υδρομάστευση καταλήγουν σε φρεάτιο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και καπάκι από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνα. 

Στο σημείο Ξ (X=302655, Y=4306230) κατασκευάζεται νέο συλλεκτήριο φρεάτιο από σκυρόδεμα στο 

οποίο καταλήγουν οι υδρομαστεύσεις PT9, PT10, και οι νέες PT11 και νέα γραμμική. 

Στο σημείο Ο (X=302649, Y=4306193) κατασκευάζεται επίσης νέο συλλεκτήριο φρεάτιο από σκυρόδεμα 

στο οποίο καταλήγει η παροχή από το φρεάτιο  στο σημείο Ξ  και την υφιστάμενη υδρομάστευση PT8. 

Στη συνέχεια ξεκινά ο κλειστός τροφοδοτικός αγωγός DN125 ως το σημείο Σ. 

Επίσης γίνεται αντικατάσταση του αγωγού από την υδρομάστευση  PT8 ως το σημείο Ο με σωλήνα 

HDPE 100 PN10atm DN90mm, ενώ το δίκτυο μεταξύ των φρεατίων Ξ και Ο κατασκευάζεται από HDPE 

100 PN10atm DN110mm. Σε όλα τα νέα δίκτυα γίνεται όμοιο σκάμμα και αποκατάσταση με τον αγωγό 

DN125. 

Τέλος προβλέπονται νέες συνδέσεις στις υφιστάμενες και νέες υδρομαστεύσεις. 

 

4) Περιφέρεια Τ.Κ. Στενώματος. 

Στη περιφέρεια της Τ.Κ. Στένωμα του Δήμου Καρπενησίου γίνεται κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο σημείο Σ (X=304682, Y=4315632) για προστασία υφιστάμενης υδρομάστευσης από 

διάβρωση του εδάφους που προκαλεί ο παρακείμενος χείμαρρος. 

Η ακριβής θέση κατασκευής του τοιχίου και η στάθμη θεμελίωσης θα υποδειχτούν επιτόπου από την 

υπηρεσία. 

 

5) Περιφέρεια Τ.Κ. Κλαυσίου. 

Στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της κοινότητας Κλαυσίου γίνεται αντικατάσταση του εσωτετρικού 

δικτύου που έχει υποστεί φθορές με νέο HDPE 100 PN16atm DN63mm . 

Πιο συγκεκριμένα η αντικατάσταση αφορά δύο τμήματα: 



Α) Από το σημείο Y (X=305463, Y=4304065) ως το σημείο Φ (X=305376,  Y=4303947) μήκος δικτύου 

είναι 150m. 

Β) Από το σημείο Χ (X=305177, Y=4303769) ως το σημείο Ω (X=305068, Y=4303617) μήκος δικτύου είναι 

225m. 

Συνολικά το μήκος του δικτύου που αντικαθίσταται είναι 375m. 

Γενικά η επέμβαση αντικατάστασης γίνεται με εκσκαφή νέου χαντακιού πλάτους 50cm και ύψους 

80cm.  

Όπου δεν είναι δυνατή η προσέγγιση με μηχανήματα έργου σε μήκος περίπου 150m στη δεύτερη θέση 

προβλέπεται εκθάμνωση και εκσκαφή χαντακιού με τα χέρια μικρότερων διαστάσεων.  

Πάνω από την σωλήνα διαστρώνεται 30cm ύψος άμμος και το υπόλοιπο επιχώνεται με τα προϊόντα 

εκσκαφής. Η περίσσια των προϊόντων εκσκαφής μεταφέρεται σε ΑΕΚΚ. 

Επίσης στη δεύτερη θέση και στο τελευταίο τμήμα αυτής μήκους 75m περίπου η τοποθέτηση γίνεται 

στην άκρη της  τσιμεντοστρωμένης οδού όπου προβλέπεται καθαίρεση και αποκατάσταση.   

Προβλέπονται τέσσερις συνδέσεις σε υφιστάμενο αγωγό στις θέσεις Υ,Φ,Χ,Ω, καθώς και η τοποθέτηση 

μια βάνας στην θέση Υ και δύο στη θέση Ω. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΑΡΜΑΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

  

 


