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ΑΓΡΙΝΙΟ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΟΥ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 725.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΗΓΗ :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-

2020 (ΠΑΑ 2014-2020) 
ΚΑ : 63-7312.009      

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/6-2-2019 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
      

ΓΕΝΙΚΑ 
1) Πρόκειται για την βελτίωση υφισταμένων μικρών αρδευτικών έργων στους οικισμούς Αγ. 

Θεόδωρος, Αμπέλια, Αμβρακιά, τα οποία είναι είτε ανοιχτοί χωμάτινοι αγωγοί είτε σωλήνες PVC. 

Τα αρδευτικά αυτά μεταφέρουν νερό από τους παρακείμενους χειμάρρους με πρόχειρες 

κατασκευές υδροληψίας στην  άκρη  των  χειμάρρων  αυτών. 

Τα αυλάκια αυτά με την πάροδο του χρόνου επιχώθηκαν. Οι σωλήνες επίσης έχουν φθαρεί. 

Με το παρόν έργο γίνονται εργασίες αποκατάστασης των χωμάτινων υδραυλάκων και 

επένδυσή τους με οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή και την μετέπειτα επίσκεψη και  

ενδεχόμενη επισκευή, θα διαμορφωθεί εδαφολωρίδα ικανού πλάτους. Επίσης γίνεται 

αντικατάσταση των φθαρμένων σωλήνων. 

Θα κατασκευασθούν τοιχεία αντιστήριξης όπου χρειασθεί και προκύψει από τις εκσκαφές. 

2)  Επίσης, πρόκειται για την αντικατάσταση, λόγω παλαιότητας, των αντλιοστασίων στον οικισμό 

Κόφτρα Τ.Κ. Ανάληψης. 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
1. Άγιος Θεόδωρος:  

Υπάρχουσα κατάσταση 
Πρόκειται για τον οικισμό του Αγίου Θεοδώρου με ικανό αριθμό κατοίκων. Εδώ υπάρχει 

δημιουργημένο από παλιά ένα χωμάτινο αρδευτικό αυλάκι το οποίο έπαιρνε νερό από τον 

παρακείμενο χείμαρρο του Γιδομανδρίτη με παλαιά υδρομάστευση  και το οδηγούσε σε μια 

δεξαμενή σε απόσταση 350 μέτρων απ’ όπου πάλι ένας χωμάτινος αύλακας παλαιότερα 

έφερνε το νερό μέχρι τον οικισμό Άγιος Θεόδωρος και άρδευε τις κατάντι αυτού ιδιοκτησίες. 

Τώρα από την δεξαμενή μέχρι τον οικισμό Άγιος Θεόδωρος υπάρχει σωλήνας πολυαιθυλενίου 

μικρής διατομής ο οποίος έχει φθαρεί κατά τμήματα.  

Παρεμβάσεις βελτίωσης 
Με την παρούσα μελέτη προτείνεται:  

α) να διαμορφωθεί η υδρομάστευση, όπως ήταν παλαιότερα, με καθαρισμό του χώρου και 

επισκευή  του λίθινου τοιχείου ανάσχεσης, με λιθοδομή, και στέψη εκ σκυροδέματος. Στο 

τοιχείο αυτό θα υπάρχει πόρτα εκτόνωσης και καθαρισμού. 

β) να κατασκευασθεί τσιμεντένιος υδραύλακας ορθογωνικής διατομής εσωτερικών 

διαστασεων 0,40μ. x 0,35μ. και πάχος τοιχείων 0,15μ. με οπλισμένο σκυρόδεμα  από δομικό 

πλέγμα το οποίο θα παρασκευάζεται επι τόπου του έργου. Ο τσιμενταύλακας θα γίνει από την 

υδρομάστευση, έως την  αρχή  του  οικισμού. Από  τον  τσιμενταύλακα  θα  εκκινούν  αγωγοί  

ύδρευσης  Φ140, συνολικού  μήκους  250 μ. σε  σημεία  που  θα  υποδειχθούν  επί  τόπου. 

Εντός του οικισμού και για μήκος 130 μέτρα θα τοποθετηθεί σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου 

Φ160. Κατά τη διαδρομή του τσιμενταύλακα και όπου υπάρχουν ιδιοκτησίες θα προβλεφθούν 
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θύρες άρδευσης. Επίσης στο σωλήνα θα τοποθετηθούν συσκευές υδροληψίας και βάνα 

καθαρισμού. 

γ) κατά τη διαδρομή του τσιμενταύλακα υπάρχουν δύο σημεία όπου τέμνει δύο μικρούς 

χειμάρρους. Εκεί θα κατασκευασθεί ιρλανδική τάφρος ύπερθεν του τσιμενταύλακα. 

δ)  για την κατασκευή του τσιμενταύλακα θα χρειαστεί να διαπλατυνθεί η εδαφική λωρίδα η 

οποία υπάρχει τώρα. Η διαπλάτυνση γίνεται τόσο για την μεταφορά των υλικών του 

τσιμενταύλακα όσο και για την επισκεψιμότητα αργότερα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην 

επίτευξη επιφανείας ροής όπως έχει διαμορφωθεί και πρέπει να τηρηθούν τα υψόμετρα του 

πυθμένα του χωμάτινου υδραύλακα. 

  

2. Αμπέλια (Κοιλάδα των νεράιδων) 
Υπάρχουσα κατάσταση 
Πρόκειται για οικισμό των Αμπελίων με ικανό αριθμό κατοίκων. Εδώ υπάρχει δημιουργημένο 

από παλιά ένα χωμάτινο αρδευτικό αυλάκι το οποίο έπαιρνε νερό από τον παρακείμενο 

χείμαρρο του Γιδομανδρίτη  με  παλαιά υδρομάστευση και το οδηγούσε στις παρυφές του 

οικισμού Αμπέλια και άρδευε τις κατάντι αυτού ιδιοκτησίες. Τώρα ο χωμάτινος υδραύλακας 

έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία. 

 Παρεμβάσεις βελτίωσης  

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται:  

α) να διαμορφωθεί  η υδρομάστευση, όπως ήταν παλαιότερα, με καθαρισμό  του  χώρου  και 

επισκευή του λίθινου τοιχείου ανάσχεσης, με λιθοδομή, και  στέψη  εκ σκυροδέματος. Στο 

τοιχείο αυτό θα υπάρχει πόρτα εκτόνωσης και καθαρισμού. 

β) να κατασκευασθεί τσιμεντένιος υδραύλακας ορθογωνικής διατομής εσωτερικών 

διαστασεων 0,40μ. x 0,35μ. και πάχος τοιχείων 0,15μ. με οπλισμένο σκυρόδεμα  από δομικό 

πλέγμα το οποίο θα παρασκευάζεται επι τόπου του έργου. Ο τσιμενταύλακας θα γίνει εφ’ όλης 

της διαδρομής από τον ταμιευτήρα εντός του χειμάρρου έως των οικισμό. Κατά τη διαδρομή 

του τσιμενταύλακα και όπου υπάρχουν ιδιοκτησίες θα προβλεφθούν θύρες άρδευσης 

γ) κατά τη διαδρομή του τσιμενταύλακα υπάρχουν δύο σημεία όπου τέμνει δύο μικρούς 

χειμάρρους. Εκεί θα κατασκευασθεί ιρλανδική τάφρος ύπερθεν του τσιμενταύλακα. 

δ)  για την κατασκευή του τσιμενταύλακα θα χρειαστεί να διαπλατυνθεί η εδαφική λωρίδα η 

οποία υπάρχει τώρα. Η διαπλάτυνση γίνεται τόσο για την μεταφορά των υλικών του 

τσιμενταύλακα όσο και για την επισκεψιμότητα αργότερα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην 

επίτευξη επιφανείας ροής όπως έχει διαμορφωθεί και πρέπει να τηρηθούν τα υψόμετρα του 

πυθμένα του χωμάτινου υδραύλακα.  

ε) σε ορισμένα σημεία, θα χρειασθούν τοίχοι αντιστήριξης, των οποίων η θέση θα 

οριστικοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής. 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                      4 /  6                                                                     ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3. Αμπέλια – Κούρβουλα 

Υπάρχουσα κατάσταση 
Στο κατώτερο σημείο στην περιοχή «Κούρβουλα» υπάρχει χωμάτινος υδραύλακας 

εγκαταλειμμένος. 

 Παρεμβάσεις βελτίωσης  

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται:  

Να αρδευθεί  η  περιοχή  την  οποία  άρδευε  παλαιότερα  ο  υδραύλακας  αυτός  ως  εξής. Θα  

κατασκευασθεί στο τέλος του νέου τσιμενταύλακα της κοιλάδας των νεράιδων, στις παρυφές 

του οικισμού Αμπέλια, φρεάτιο υπερχείλισης εσωτερικών διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,50 από  

το οποίο θα ξεκινά σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ160 16 atm, θα κατεβαίνει προς τον χείμαρρο 

Γερομανδρίτη θα διέρχεται πάνω από την υπάρχουσα γέφυρα και θα ανεβαίνει έως την αρχή  

του προαναφερθέντος χωμάτινου υδραύλακα. Εκεί θα καταλήγει σε φρεάτιο διαστάσεων 1,20 

x 1,20 x1,50 απ’ όπου θα ξεκινάει ο αρδευτικός αγωγός εκ πολυαιθυλενίου Φ160 10 atm. Ο 

αρδευτικός αυτός αγωγός θα τοποθετηθεί στη θέση του παλαιού υδραύλακα, και θα επιχωθεί  

στοιχειωδώς με τα χέρια. Θα τοποθετηθούν συσκευές υδροληψίας και βάνα καθαρισμού στο 

τέλος. Τα δύο φρεάτια θα καλύπτονται με σιδηρά καλύμματα.  

 

4. Αμπέλια οικισμός:  
Υπάρχουσα κατάσταση 
Από την πηγή «Τρόχαλος» ξεκινάει υφιστάμενος αγωγός, στο τέλος του οποίου υπάρχει 

χωμάτινο αυλάκι μέσω των οποίων αρδεύεται η περιοχή. 

 Παρεμβάσεις βελτίωσης 

Θα γίνει λοιπόν, μια δεξαμενή, στο πάνω μέρος του οικισμού, η οποία θα αποθηκεύει το νερό 

που έρχεται από την πηγή «Τρόχαλος». Η δεξαμενή θα περιφραχθεί περιμετρικά. 

Η δεξαμενή θα κατασκευασθεί σε βάθος και θα έχει χωρητικότητα 300 m3. Από την δεξαμενή 

αυτή, θα ξεκινάει, διασχίζοντας τον οικισμό Αμπέλια, σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ200 / 10 atm  

σε μήκος 300 μ. έως το δεύτερο φρεάτιο πιεζόθραυσης συνεχίζει με διάμετρο Φ160 έως το 

τρίτο φρεάτιο πιεζόθραυσης και καταλήγει έως το τέλος με διάμετρο Φ140 στο κατώτερο 

σημείο του οικισμού, στην ασφαλτοστρωμένη δημοτική οδό. Θα ευρίσκεται στο μεγαλύτερο 

μέρος του εντός φυσικού αυλακιού. Στα σημεία, όπου ο αγωγός τέμνει δημοτικές οδούς, η 

προσβάσιμες εκτάσεις θα επιχώνεται.  

Ο αγωγός θα αγκυρώνεται σε αρκετά σημεία με σιδηρό δακτύλιο και σιδηροπασσάλους, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η μετακίνησή του, είτε από φυσικά αίτια, είτε την κίνηση του νερού. 

Επειδή υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά, προβλέπονται τουλάχιστον τέσσερα (4) φρεάτια 

πιεζόθραυσης, διαστάσεων 1,00x1,00x1,00. 

Κατά την διαδρομή θα τοποθετηθούν συσκευές υδροληψίας και βάνες. 
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5. Αμβρακιά – Παλαιοχώρι :  
Υπάρχουσα κατάσταση 
Υπάρχει παλαιός χωμάτινος υδραύλακας, ο οποίος έπαιρνε νερό από παλαιά υδρομάστευση, 

μέσα στον χείμαρρο πάνω από τον νερόμυλο. Η διαδρομή του υδραύλακα έχει υποστεί 

μερικές επιχώσεις, και έχει καλυφθεί από θάμνους και δένδρα.  

 Παρεμβάσεις βελτίωσης 
 Με την παρούσα μελέτη προτείνεται:  

α) να διαμορφωθεί η υδρομάστευση, όπως ήταν παλαιότερα, με καθαρισμό του χώρου και 

επισκευή του λίθινου τοιχείου ανάσχεσης, με λιθοδομή, και στέψη εκ σκυροδέματος. Στο 

τοιχείο αυτό θα υπάρχει πόρτα εκτόνωσης και καθαρισμού. 

β)  να τοποθετηθεί σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ160/10 atm καθ’ όλο το μήκος στη  θέση  του 

παλαιού χωμάτινου υδραύλακα και θα επιχωθεί στοιχειωδώς με χέρια.   

γ)  να τοποθετηθούν υδροληψίες και βάνες. 

 

6. Αμβρακιά (οικισμός) :  
Υπάρχουσα κατάσταση 
Υπάρχει εντός του οικισμού χωμάτινος υδραύλακας, ο οποίος καταλήγει σε κατασκευασμένο 

τοιχοποιία υδραύλακα, και στη συνέχεια σε κατασκευασμένο, με σκυρόδεμα, υδραύλακα στο 

τέλος του οποίου υπάρχει χωμάτινος υδραύλακας στην άκρη της δημοτικής οδού.  

 Παρεμβάσεις βελτίωσης 
Το χωμάτινο τμήμα του υδραύλακα προτείνεται να αντικατασταθεί με τσιμενταύλακα σε 

συνέχεια του υπάρχοντος τσιμενταύλακος. Οι διαστάσεις του τσιμενταύλακα ορθογωνικής 

διατομής θα είναι 0,40μ. x 0,35μ. και πάχος τοιχείων 0,15μ. με οπλισμό από δομικό πλέγμα. 

Το τμήμα του υδραύλακα που είναι κατασκευασμένο σε τοιχοποιία θα παραμείνει ως έχει, και 

θα επιχρισθεί εσωτερικά με πατητή τσιμεντοκονία, για την υδατοστεγάνωση.  

 

7. Κόφτρα Τ.Κ. Ανάληψης :  
Υπάρχουσα κατάσταση 
Υπάρχουν αντλιοστάσια στην περιοχή Κόφτρα, τα οποία χρήζουν αντικατάστασης, λόγω 

παλαιότητας. 

Παρεμβάσεις βελτίωσης 

 Α) Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα ισχύος 180 ΗΡ, 1500 στρ./min 

Β) Επισκευή ηλεκτροκινητήρα  ισχύος 340 ΗΡ 

Γ) Προμήθεια και τοποθέτηση αξονικού εξαεριστήρα βιομηχανικού τύπου με διάμετρο 450 mm 

και 1400στρ./min. Παροχής 6.500 m3/h 

Δ) Προμήθεια και τοποθέτηση ομαλού εκκινητή 132 ΚW 

Ε) Αυτοματισμός δεξαμενής με σύστημα GSM και ενημέρωση βλαβών αντλιοστασίων 

 



Για την καλύτερη παρακολούθηση του αρδευτικού νερού καθώς και για τον έλεγχο των 

εφαρμοζόμενων μεθόδων άρδευσης, η οποία συμβάλλει στη μείωση των απολήψεων του νερού και 

συνεπώς στη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού, προβλέπεται η εγκατάσταση υδρομετρητών 

σε όλες τις τοποθεσίες παροχής 1 Ο at, ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 mm οι οποίοι θα τοποθετηθούν 

εντός τυπικών φρεατίων για αγωγούς ΟΝ< 300 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m. 

Ο προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 725.000,00 € και θα καλυφθεί από το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020). 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Α.
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