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Στα πλαίσια του έργου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αγωγών
ύδρευσης εντός ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Κιλκίς.

Η επέμβαση κρίνεται αναγκαία γιατί στα σημεία που πρόκειται να αντικατασταθούν
έχουν καταγράφει πολλές βλάβες από αστοχία των υφιστάμενων αγωγών που είναι
από αμίαντο, ονομαστικής διαμέτρου Φ80 έως Φ200.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

 Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή και επίχωση σκάμματος)
 Τοποθέτηση 15.400 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ, ονομαστικής
διαμέτρου Φ90, Φ200 και Φ315 , ονομαστικής πίεσης 10 atm ,
 Τοποθέτηση κεντρικών φρεατίων ελέγχου του δικτύου
 Συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης,
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στη θέση ορύγματος υπογείου
δικτύου.

Όλες οι εργασίες καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις

υπάρχουσες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη μελέτη και  ορίζονται από το

ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο κατασκευής του έργου και θα τηρηθούν όλα τα

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του έργου όπως  προβλέπονται.

Το υλικό του αγωγού θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή

MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm ,

DN 200 mm  και DN 315 mm/ ΡΝ 10 atm..

Οι υφιστάμενοι αγωγοί ύδρευσης (από αμίαντοτσιμεντο διαμέτρου από Φ80, Φ110 και

Φ300) θα παραμείνουν στο σκάμμα. Σε περίπτωση θραύσης κατά τη διάρκεια των

εργασιών θα απομακρύνονται τηρώντας ρητά όσα αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία

σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων από αμίαντοτσιμεντο. Ο ανάδοχος του έργου

πρέπει να προμηθευτεί την απαιτούμενη άδεια διαχείρισης του υλικού αμίαντοτσιμεντο από

την αρμόδια υπηρεσία και να συνεργαστεί με κατάλληλο σύστημα διαχείρισης.
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Φωτογραφία Νο 1 Περιοχή χωροθέτησης έργου

Φωτογραφία Νο 2 Περιοχή χωροθέτησης έργου
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Το υπό κατασκευή έργο ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στο Δήμο Κιλκίς, σε εντός σχεδίου περιοχή του Πολεοδομικού

Συγκροτήματος Κιλκίς, επί δημοτικών ασφαλτοστρωμένων οδών της πόλης του Κιλκίς. Η

περιοχή χωροθέτησης του έργου φαίνεται στις παραπάνω φωτογραφίες (απόσπασμα από

το GOOGLE EARTH).

ΚΙΛΚΙΣ 18/12/2018
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