
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου / 
προμήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:

 (α) την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης των Ποισσών, συνολικού μήκους 3.480 μ. περίπου, από 

την νέα δεξαμενή στην περιοχή Αγ. Αναργύρων των Ποισσών και κατά μήκος της Επαρχιακής οδού 

Κορησσίας – Ποισσών. Ο αγωγός αυτός, στο αρχικό του τμήμα (από τη νέα δεξαμενή μέχρι τη γέφυρα 

της Επαρχιακής οδού Κορησσίας – Ποισσών, μήκους 1.720 μ.) διέρχεται από τον χωματόδρομο που 

οδηγεί στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και έχει διατομή 200 χλστ. Στη συνέχεια και σε μήκος 

1.760 μ. έχει διατομή 160 χλστ. και βρίσκεται επί της ασφαλτοστρωμένης Επαρχιακής οδού Κορησσίας

– Ποισσών. Οι αγωγοί του δικτύου θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς πίεσης

λειτουργίας 12,50 ατμ. και το δίκτυο εξοπλίζεται με όλες τις απαιτούμενες συσκευές προστασίας και 

λειτουργίας, καθώς και των απαιτούμενων πυροσβεστικών κρουνών. (β) την κατασκευή νέας 

δεξαμενής, χωρητικότητας 400 m3, πλησίον της υφιστάμενης γεώτρησης, σε υψόμετρο 75,00 μ. Η 

δεξαμενή θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και θα είναι διθάλαμη με 

ωφέλιμη χωρητικότητα κάθε θαλάμου 200 m3. Μπροστά κατασκευάζεται θάλαμος δικλίδων στον οποίο 

τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα.

(γ) την τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 30,00 m3/h, στην υφιστάμενη 

γεώτρηση Αγ. Αναργύρων και τον αγωγό σύνδεσης με τη νέα δεξαμενή. Το υψόμετρο του εδάφους στη 

θέση της γεώτρησης είναι 72,00 μ. Η στάθμη άντλησης είναι σε 85,00 μ. βάθος ή σε απόλυτο 

υψόμετρο -13,00 μ. Η στάθμη κατάθλιψης (Ανώτατη Στάθμη Ύδατος στη δεξαμενή) έχει υψόμετρο 

77,00 μ., οπότε το μανομετρικό ύψος της αντλίας (με την προσθήκη των απωλειών πίεσης του 

καταθλιπτικού) υπολογίζεται σε 102,00 μ. Το νερό από τη γεώτρηση καταθλίβεται στη νέα δεξαμενή 

των Ποισσών.

(δ) την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου / τηλεχειρισμού στο νέο δίκτυο ύδρευσης 

των Ποισσών και στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της Ιουλίδας. Πρόκειται για την προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εξ’ αποστάσεων και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό 

έλεγχο του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες 

υποδομές (υδατοδεξαμενές, γεωτρήσεις και ενδιάμεσα αντλητικά συγκροτήματα), την ορθολογική και 

αποδοτική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, τον 

ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης και τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των 

βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο.


