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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού 

δικτύου στο αγρόκτημα Σωσάνδρας της Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας. 

Πιο  συγκεκριμένα  θα  γίνει  μετατροπή  του  υφιστάμενου  επιφανειακού  αρδευτικού  δικτύου 

ελεύθερης ροής σε κλειστό σωληνωτό δίκτυο. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί επί του καταστρώματος 

των αγροτικών οδών που διατρέχουν την περιοχή, με κατεύθυνση παράλληλη στον άξονα αυτών. 

Το συνολικό μήκος του δικτύου θα είναι περί τα 4.200 μέτρα.

Η  μελέτη  περιλαμβάνει  την  εκσκαφή  τάφρου  μέσων διαστάσεων  βάθους  1,3  μέτρων, 

πλάτους 0,7, εντός της οποίας θα τοποθετηθεί αγωγός από HDPE ονομαστικής διαμέτρου Φ140 

και  ονομαστικής  πίεσης  10 ατμοσφαιρών σε  βάθος  1,20 μέτρων.  Στην  συνέχεια  η τάφρος θα 

επιχωθεί με το υλικό εκσκαφής και άμμου όπου απαιτηθεί. Επίσης σε μέρη των οδών, το βάθος 

εκσκαφής πρόκειται να μεταβληθεί με σκοπό την επίτευξη των βαρυτικών συνθηκών για την ορθή 

λειτουργία του δικτύου.

Η μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίων δικλείδων, αεραξαγωγών 

και φρεατίων εκκένωσης, όπως αποτυπώνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη.

Το  δίκτυο  θα  συνδεθεί  με  τις  υφιστάμενες  Δημοτικές  γεωτρήσεις  της  περιοχής  και  θα 

λειτουργεί  υπό κανονικές συνθήκες ανεξάρτητα για την αποφυγή διάρρηξης του αγωγού λόγω 

υπερπίεσης.  Το έργο μετά την ολοκλήρωση του θα είναι  πλήρως λειτουργικό και  θα αποτελεί 

ολοκληρωμένη παρέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο του αγροκτήματος Σωσάνδρας.

Επίσης, στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων 

με επανεπίχωση του χάνδακα που θα διανοιχθεί με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών τα οποία θα 

έχουν υποστεί την απαιτούμενη συμπύκνωση. Σε χώρο όπου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία  θα 

μεταφερθούν  και  τα  υλικά  των  εκσκαφών  τα  οποία  δε  δύναται  να  χρησιμοποιηθούν  στην 

επανεπίχωση του χάνδακα..

Η επίβλεψη θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Αλμωπίας  σύμφωνα 

με τα Π.Δ. 609/85 & 171/87 & Ν.1418/84.

Η  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή  αποτελεί  απόσπασμα  της  μελέτης  με  τίτλο  «Μελέτη 

Υδραυλική Αρδευτικών Δικτύων Δ.Δ. Σωσάνδρας» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου 

Αριδαίας από την μελετήτρια Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Παπασπυροπούλου Κων/να. 

Αριδαία 21/10/2011
Οι συντάκτριες



   Παπαδοπούλου Σαπφώ Χριστοπούλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός                                      Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Γενική άποψη της περιοχής παρέμβασης. Στο βάθος διακρίνεται ο οικισμός Σωσάνδρας.

Άποψη υφιστάμενου Δημοτικού αντλιοστασίου άρδευσης στην περιοχή παρέμβασης.
Στο βάθος διακρίνεται ο οικισμός Σωσάνδρας



Άποψη χωματαύλακα, αγροτικής οδού και καλλιεργειών στη θέση παρέμβασης. 

Γενική άποψη της περιοχής παρέμβασης. Διακρίνονται χωματαύλακες εκατέρωθεν της 
αγροτικής οδού.
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