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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. Αντικείμενο της Μελέτης 
 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης, χωρητικότητας 1.000m3 καθώς και 
των απαιτούμενων έργων σύνδεσής της με την υφιστάμενη δεξαμενή και το δίκτυο ύδρευσης στην 
περιοχή Κολοφάνα της Τ.Κ. Aρκεσίνης της νήσου Αμοργού. 
 
2. Στοιχεία σύνταξης της μελέτης 
 
Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: 
(1)  Χάρτης της Νήσου Αμοργού σε κλίμακα 1:50.000. 
(2)  Χάρτες της Γ.Υ.Σ. της περιοχής μελέτης, σε κλίμακα 1:5.000. 
(3)  Αεροφωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:12.000 από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
(4) Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που πρόκειται να κατασκευαστεί η δεξαμενή. 
 
3. Τεχνική Περιγραφή 
 
Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί υπέργεια δεξαμενή ορθογωνικής διατομής καθαρών 
διαστάσεων 20,00m x 12,50m και ωφέλιμου ύψους 4,00m, όπου και θα φτάνει η μέγιστη στάθμη 
ύδατος. Το καθαρό ύψος της δεξαμενής ανέρχεται στα 4,50m. Τα τοιχία θα κατασκευαστούν από 
οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,45m και η θεμελίωσή θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογή της μεθόδου 
της γενικής κοιτόστρωσης. Η δεξαμενή θα περιλαμβάνει δύο θαλάμους (διθαλάμια) ίσους μεταξύ τους 
που θα χωρίζονται με τοιχίο πάχους 0,45m. Η δεξαμενή θα διαθέτει δύο ανθρωποθυρίδες διαστάσεων 
1,00m x 1,00m με μεταλλικό ανοιγόμενο κάλυμμα. Η κάθοδος στον κάθε θάλαμο γίνεται με ανοξείδωτη 
σκάλα τύπου ‘’σκαφών’’. Στο μέσο της πρόσοψης βρίσκεται το βανοστάσιο εξωτερικών διαστάσεων 
5,00m x 3,00m και καθαρού ύψους 2,60m. 
 
Για λόγους αισθητικής και προσαρμογής στο τοπίο, τόσο τα εμφανή τμήματα της δεξαμενής που είναι 
ορατά από οικισμούς, παραλίες και δρόμους όσο και το βανοστάσιο επενδύονται με αργολιθοδομή. 
Πιο συγκεκριμένα θα επενδυθεί η βορινή, η ανατολική και η δυτική όψη της δεξαμενής με αργόλιθο 
πάχους 0,35m και το βανοστάσιο με αργόλιθο πάχους 0,20m. 
 
Τόσο η πλάκα του πυθμένα της δεξαμενής όσο και η πλάκα του δώματος πρέπει να έχουν τις 
κατάλληλες ρήσεις. Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το χώμα θα περαστούν με δύο στρώσεις 
ασφαλτικού διαλύματος κάθετες μεταξύ τους. Εσωτερικά η δεξαμενή για τη στεγανοποίησή της θα 
περαστεί με δύο στρώσεις επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα κρυσταλλοποίησης. Το 
δώμα της δεξαμενής ενδείκνυται να στεγανοποιηθεί με επαλειφόμενο κονίαμα και να χρωματιστεί σε 
γαιώδη απόχρωση.  
 
Η υφιστάμενη δεξαμενή Κολοφάνας υδροδοτείται μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ75 από PE. Προτείνεται 
στην περιοχή πριν την απόληξη του καταθλιπτικού αγωγού στην υφιστάμενη δεξαμενή, η κατασκευή 
διακλάδωσης με αγωγό επίσης Φ90 ο οποίος θα καταλήγει στη νέα δεξαμενή. Στην περιοχή της 
διακλάδωσης προτείνεται η τοποθέτηση δύο δικλείδων ελέγχου, μία σε κάθε κλάδο. Οι δικλείδες αυτές 
παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής σε ποια δεξαμενή (νέα ή υφιστάμενη) είναι επιθυμητή η 
υδροδότηση. 
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Για τη λειτουργική σύνδεση της νέας δεξαμενής με την υφιστάμενη, προτείνεται η τοποθέτηση αγωγού 
Φ125 από HDPE και δικλείδας  στην περιοχή της νέας δεξαμενής.  
 
Ο κεντρικός αγωγός που συνδέει την υφιστάμενη δεξαμενή Κολοφάνας με το δίκτυο ύδρευσης 
περιοχής Κολοφάνας, είναι διατομής Φ63 από PE, 16 atm. Προτείνονται η κατασκευή διακλάδωσης 
στον αγωγό αυτό, η οποία θα συνδέει και τη νέα δεξαμενή Κολοφάνας με το δίκτυο ύδρευσης, με αγωγό 
Φ90 από HDPE, 16 atm και η τοποθέτηση δύο δικλείδων ελέγχου. Οι δικλείδες θα παρέχουν τη 
δυνατότητα επιλογής της υδροδότησης του δικτύου είτε από τη νέα δεξαμενή είτε από την υφιστάμενη 
είτε και από τις δύο μαζί. 
 
Σύμφωνα με την «Οριστική Μελέτη Ύδρευσης της περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού» ο νέος αγωγός που 
θα συνδέει την υφιστάμενη δεξαμενή Αρκεσίνης με την υφιστάμενη δεξαμενή Κολοφάνας, θα είναι από 
HDPE, διατομής Φ75, 16 atm. Στον αγωγό αυτό προβλέπεται διακλάδωση, η οποία θα συνδέει τον 
αγωγό Φ75 και με τη νέα δεξαμενή Κολοφάνας, με αγωγό διατομής Φ75, 16 atm. Στη διακλάδωση θα 
τοποθετηθούν δύο δικλείδες ελέγχου. Οι δικλείδες θα παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής της 
υδροδότησης των δεξαμενών Κολοφάνας, από τις δεξαμενές Αρκεσίνης.  
 
Στο βανοστάσιο της νέας δεξαμενής Κολοφάνας προτείνονται: 
 

 Η τοποθέτηση αγωγών Φ315 από HDPE για την υδροδότηση της δεξαμενής από τον 
καταθλιπτικό αγωγό και από τη δεξαμενή Αρκεσίνης. Η επιλογή της διαμέτρου αυτής γίνεται 
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης αγωγού ή αγωγών 
τροφοδότησης από διαφορετικές πηγές υδροληψίας.   

 Η τοποθέτηση αγωγών Φ315 από HDPE για την υδροδότηση από τη νέα δεξαμενή προς το 
δίκτυο ύδρευσης και προς την υφιστάμενη δεξαμενή Κολοφάνας.  

 Η τοποθέτηση αγωγών Φ250 από HDPE αγωγού για την εκκένωση της δεξαμενής κατά τις 
εργασίες καθαρισμού της. 

 Η τοποθέτηση αγωγού Φ315 από HDPE για την εξισορρόπηση των δύο θαλάμων της 
δεξαμενής. 

 Η τοποθέτηση κατάλληλων δικλείδων που θα ρυθμίζουν τις λειτουργίες της δεξαμενής. 
 
Τα υλικά των εκσκαφών καθώς και όλα τα απορριπτέα υλικά κατά την φάση κατασκευής του έργου, θα 
μεταφέρονται σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ, χώρο ανακύκλωσης κ.λ.π). 
 
 

ΑΜΟΡΓΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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Κων/νος Ρούσσος 

Ο προϊστάμενος 
Τ.Υ. 
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