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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. Γενικά
Σο δίκτυο φδρευςθσ τθσ Λευκάδασ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ του είναι πεπαλαιωμζνο.
Οι ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ του νθςιοφ ςε πόςιμο νερό επιβάλλουν τθ διαρκι
βελτίωςθ των δικτφων φδρευςθσ και τθσ διαχείριςθσ των διακζςιμων υδατικϊν πόρων.
Επιςθμαίνεται ότι θ κφρια πθγι τροφοδοςίασ πόςιμου νεροφ του μεγαλφτερου τμιματοσ
του Διμου Λευκάδασ είναι οι πθγζσ Αγ. Γεωργίου Λοφρου μζςω του δικτφου του
υνδζςμου Υδρευςθσ Λευκάδασ & Αιτωλοακαρνανίασ. Παράλλθλα, επειδι το νερό από τισ
πθγζσ Αγ. Γεωργίου Λοφρου δεν επαρκεί για τθν καλυψθ των αναγκϊν όλου του νθςιοφ,
ιδιαίτερα κατά τθ κερινι περίοδο, χρθςιμοποιοφνται και υδατικοί πόροι τθσ Λευκάδασ.
Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπονται δφο ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ πρόκειται
να λφςουν ςε μεγάλο βακμό τα προβλιματα φδρευςθσ (α) ςτθν περιοχι των Σςουκαλάδων
και (β) ςτθν περιοχι του Περιγιαλίου.
υγκεκριμζνα, ςτθν περιοχι των Σςουκαλάδων πρόκειται να αντικαταςτακεί ο
κατακλιπτικόσ αγωγόσ από το αντλιοςτάςιο του υνδζςμου Υδρευςθσ προσ τθν κεντρικι
δεξαμενι των Σςουκαλάδων.
τθν περιοχι του Περιγιαλίου πρόκειται να καταςκευαςτεί αντλιοςτάςιο και αγωγόσ
μεταφοράσ από τθ γεϊτρθςθ ςτθ κζςθ ‘Αθδονάκι’ μζχρι τθ δεξαμενι του Περιγιαλίου.

2. Προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ
2.1 Αγωγόσ από Α/Σ Συνδέςμου μέχρι δεξαμενή Τςουκαλάδων
Ο οικιςμόσ των Σςουκαλάδων υδροδοτείται από τισ πθγζσ Αγ. Γεωργίου Λοφρου μζςω Α/
καταςκευαςμζνο ςτθν περιοχι τθσ Απόπλαινασ το οποίο ςτζλνει το νερό με κατακλιπτικό
αγωγό μικουσ 3600m ςτθ δεξαμενι των Σςουκαλάδων. Σο μεγαλφτερο τμιμα του
κατακλιπτικοφ αγωγοφ αποτελείται από PVC καταςκευαςμζνο προ 30ετίασ ο οποίοσ
παρουςιάηει ςυνεχείσ βλάβεσ. Οι ςυνεχείσ βλάβεσ προκαλοφν ιδιαίτερθ όχλθςθ ςτουσ
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κατοίκουσ λόγω ζλλειψθσ νεροφ μζχρι τθν αποκατάςταςι τουσ, ςθμαντικζσ απϊλειεσ νεροφ
ενϊ είναι και ιδιαίτερα δαπανθρζσ.
Προβλζπεται θ αντικατάςταςθ του αγωγοφ PVC μικουσ 3400m με HDPE 3θσ γενιάσ.
υγκεκριμζνα προβλζπται θ καταςκευι


HDPE Φ200 PN25 ςε μικοσ 670m



HDPE Φ200 PN20 ςε μικοσ 750m



HDPE Φ200 PN16 ςε μικοσ 650m



HDPE Φ200 PN10 ςε μικοσ 1330m

Ο αγωγόσ κα καταςκευαςτεί επί τθσ Επαρχιακισ Οδοφ Λευκάδασ-Σςουκαλάδων.
Σο Α/ διακζτει 2+1 αντλίεσ. Η παροχι με τθ μια αντλία ςε λειτουργία είναι 45m3/h ενϊ με
τισ δφο αντλίεσ είναι 80m3/h.

2.2 Α/Σ και καταθλιπτικόσ αγωγόσ από γεώτρηςη ‘Αηδονάκι’
μέχρι δεξαμενή Περιγιαλίου
Η Σ.Κ. Περιγιαλίου υδροδοτείται από τθ δεξαμενι ςτθ κζςθ ‘Ξωςτράτι’ θ οποία
τροφοδοτείται από τισ πθγζσ Αγ. Γεωργίου Λοφρου μζςω τθσ δεξαμενισ ςτθ κζςθ
Μαγκαφά. Η δεξαμενι τροφοδοτεί τα δίκτυα των οικιςμϊν τθσ Δ.Ε. Ελλομζνου (α)
Περιγιαλίου, (β) Γενίου, (γ) Κατωχωρίου, (δ) Πόρου, (ε) Μικροφ Γυαλοφ. Σα τελευταία
χρόνια θ δεξαμενι Μαγκαφά αδυνατεί να καλφψει όλεσ τισ ανάγκεσ των ανωτζρω οικιςμϊν
κατά τθ κερινι περίοδο. Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ προτείνεται θ πλιρθσ
εκμετάλλευςθ τθσ γεϊτρθςθσ ςτθ κζςθ ‘Αθδονάκι’. το χϊρο υπάρχει καταςκευαςμζνθ
δεξαμενι χωρθτικότθτασ 200m3 με κλειςτό βανοςτάςιο. Η γεϊτρθςθ τροφοδοτεί τθ
δεξαμενι με παροχι 80m3/h.
Προβλζπονται οι ακόλουκεσ παρεμβάςεισ


Σοποκζτθςθ 1+1 υποβρφχιων αντλιϊν εντόσ τθσ δεξαμενισ ςτθ κζςθ ‘Αθδονάκι’,
παροχισ 80m3/h ςε μανομετρικό 240m, του απαιτοφμενου θλεκτρολογικοφ πίνακα
και ενόσ ομαλοφ εκκινθτι (soft starter) για τθν προςταςία των αντλιϊν και του
δικτφου



Καταςκευι κατακλιπτικοφ αγωγοφ μεταφοράσ από τθ δεξαμενι-Α/ ςτθ κζςθ
‘Αθδονάκι’ μζχρι τθ δεξαμενι ςτθ κζςθ ‘Ξωςτράτι’ αποτελοφμενο από τα ακόλουκα
o
o
o
o
o
o

Σμιμα Α1-Α2: HDPE Φ200 PN25 μικουσ 300m
Σμιμα Α2-Α3: HDPE Φ200 PN20 μικουσ 200m
Σμιμα Α3-Α4: HDPE Φ200 PN16 μικουσ 400m
Σμιμα Α4-Α6: HDPE Φ125 PN16 μικουσ 1620m
Σμιμα Α6-Α7: HDPE Φ125 PN10 μικουσ 2150m
Σμιμα Α7-ΕΛ01: HDPE Φ125 PN16 μικουσ 830m

2

Σο τμιμα Α1-Α5 κα καταςκευαςτεί ςε τςιμεντόδρομο που ενϊνει τθ κζςθ
‘Αθδονάκι’ με τθν Επαρχιακι Οδό Περιγιαλίου-Πλατυςτόμων, ενϊ το τμιμα Α5-Α7
κα καταςκευαςτεί επί τθσ Επαρχιακισ Οδοφ Περιγιαλίου-Πλατυςτόμων, ενϊ το
τμιμα Α7-ΕΛ01 κα καταςκευαςτεί επί αγροτικοφ χωματόδρομου εν μζρει
τςιμεντοςτρωμζνου.
Επίςθσ κατά μικοσ του αγωγοφ κα καταςκευαςτοφν δφο φρεάτια αερεξαγωγϊν ςε
δφο κορυφζσ του αγωγοφ.

3. Καταςκευαςτικά θέματα - Τεχνικέσ προδιαγραφέσ
3.1 Αγωγοί
Οι αγωγοί που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι καταςκευαςμζνοι από πολυαικυλζνιο υψθλισ
πυκνότθτασ (HDPE), 3θσ γενιάσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΠΕΣΕΠ 08.06.03.00.

3.2 Ορύγματα αγωγών
Οι αγωγοί κα τοποκετθκοφν εντόσ ορφγματοσ ωσ εξισ (χζδιο 3):


HDPE Φ200: διαςτάςεισ ορφγματοσ 0.80m βάκοσ x 0.60m πλάτοσ



HDPE Φ125: όρυγμα διανοιγμζνο με χριςθ ειδικοφ μθχανιματοσ με τροχό
ταυτόχρονθσ εκςκαφισ και αποςφνκεςθσ διαμορφωμζνων επιφανειϊν
(μικροτάφροσ) διαςτάςεων 0.70m βάκοσ x 0.24m πλάτοσ

Οι αγωγοί κα εγκιβωτίηονται ςε άμμο κακ' όλο το πλάτοσ του ορφγματοσ και ςε φψοσ 0.10m
πάνω και 0.10m κάτω από τον αγωγό.
Η αποκατάςταςθ τθσ αςφάλτου κα γίνεται ωσ ακολοφκωσ:


βάςθ από ςκυρόδεμα C12/15 πάχουσ 0.10m, ελαφρά οπλιςμζνο με πλζγμα Σ131



αςφαλτικι προεπάλειψθ



αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ πάχουσ 0.05m

3.3 Φρεάτια εξαεριςμού
Σα φρεάτια εξαεριςμοφ κα καταςκευαςτοφν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C16/20 και κα
ζχουν οριηόντιεσ εςωτερικζσ διαςτάςεισ 1.50x1.50m και κατακόρυφθ εςωτερικι διάςταςθ
1.20m, όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο.
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4. Ιςχύουςεσ διατάξεισ
Για τθν καταςκευι του ζργου ιςχφουν οι εξισ διατάξεισ:
 Ν. 3852/2010 «Καλλικράτθσ»
 Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν»

Η δαπάνθ που απαιτείται είναι 645.161,29€ χωρίσ ΦΠΑ ενϊ με ΦΠΑ 800.000,00€ και κα
καλυφκεί από πιςτϊςεισ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ "Ιόνια Νησιά" 2014-2020

ΕΛΕΓΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λευκάδα 10-04-2018
Ο Δ/ντθσ Σ.Τ.Δ.Λ.

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 10-04-2018

ΑΡΕΘΑ ΠΤΡΙΔΩΝ
ΧΗΜ. ΜΗΧ. – ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
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