
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Με το εν προκειμένω έργο, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προτίθεται να αντιμετωπίσει άμεσα το θέμα, 

εν γένει, της υδροδότησης ολόκληρου του πρώην δήμου Ασίνης, που συμπεριλαμβάνει τις Δ.Ε. 

Ασίνης – Τολού – Δρεπάνου – Κάντιας και Ιρίων.  

 Το έργο “ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 

– ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Δ.Δ. ΑΣΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΥ – ΙΡΙΩΝ”, θα επιλύσει, με την ολοκλήρωσή 

του, το θέμα της ύδρευσης ολοκλήρου της περιοχής του πρώην δήμου Ασίνης, τόσον από 

πλευράς επάρκειας νερού αλλά κυρίως και από ποιοτικής πλευράς, αφού θα υδροδοτηθεί 

ολόκληρη η συγκεκριμένη περιοχή από τις Πηγές της Λέρνης. 

 Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναλύεται ως κάτωθι : 

  

 α) Αγωγοί Ύδρευσης  

 Αντικατάσταση του παλαιού αγωγού από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα, από τα Λευκάκια 

έως την Ασίνη, με νέον από πολυαιθυλένιο διαμ. Φ280χιλ., 10atm, μήκους L= 2.897m, 

αντικατάσταση του παλαιού αγωγού από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα, από την Ασίνη έως το 

Τολό, με νέον αγωγό από πολυαιθυλένιο, διαμ. Φ225χιλ., 10atm, μήκους L=1.336m, η 

κατασκευή νέου αγωγού από πολυαιθυλένιο από την Ασίνη έως την, υπό κατασκευή, νέα 

Δεξαμενή Δρεπάνου, (Δημοτικός χώρος Parking) και εκείθεν έως την υφιστάμενη Δεξαμενή 

Δρεπάνου, διαμ. Φ250-225χιλ., 10atm, μήκους L= 4.357m, η κατασκευή νέου αγωγού από 

πολυαιθυλένιο, από τη Δεξαμενή Δρεπάνου έως τη Δεξαμενή Μποτόκου, διαμ. Φ225χιλ., 

10atm, μήκους L= 1.691m, η κατασκευή νέου αγωγού από πολυαιθυλένιο από τη Δεξαμενή 

Μποτόκου έως τη Δεξαμενή Ανηφοράκι, διαμ. Φ250χιλ., 12,5atm, μήκους L= 3.830m, η 

κατασκευή νέου αγωγού από πολυαιθυλένιο, από τη Δεξαμενή Ανηφοράκι έως τα Ίρια, (θέση 

νέου αντλιοστασίου Τ.Ο.Ε.Β), διαμ. Φ225χιλ., 10atm, μήκους L= 7.195m, η κατασκευή νέου 

αγωγού από πολυαιθυλένιο, από τα Ίρια, (Τ.Ο.Ε.Β), έως  την υφιαστάμενη Δεξαμενή, 

(Κατσιγιανέϊκα), διαμ. Φ250χιλ., - 12,5atm, μήκους L=3.764m, η αντικατάσταση του 

υφιστάμενου αγωγού από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα με νέον από πολυαιθυλένιο, από τη 

Δεξαμενή Ιρίων, ( Κατσιγιανέϊκα), έως την υφιστάμενη Δεξαμενή (Εκκλησία Ιρίων), διαμ. 

Φ180χιλ., 10atm, μήκους L= 3.836m, και τέλος η αντικατάσταση του παλαιού αγωγού από 

αμιαντοτσιμεντοσωλήνα, από τη Δεξαμενή Ιρίων, (Εκκλησία), έως την Παραλία Ιρίων, με νέον 

από πολυαιθυλένιο διαμ. Φ160χιλ., 10atm, μήκους L=1.784m. 

 Ήτοι θα κατασκευασθούν συνολικά 30.690m συνολικό μήκος νέων αγωγών, προς 

αντικατάσταση των παλαιών υφιστάμενων αλλά και για την τορφοδότηση ολοκλήρου της εν 

προκειμένω περιοχής, με επαρκές και καλό νερό, που θα πληροί τους όρους που προβλέπουν οι 

υγειονομικές διατάξεις, δεδομένου ότι σήμερα και κυρίως οι Δ.Ε. Τολού – Κάντιας – Ιρίων 

υδρεύονται από ιδιωτικές γεωτρήσεις. 
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 β) Δεξαμενές 

 Η κατασκευή πέντε Δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρητικότητας Υ=60-

160m3 , στις θέσεις Τσέλο Ασίνης, Δρέπανο, (Δημοτικό Parking), Μποτόκο (επέκταση της 

υφιστάμενης Δεξαμενής), Ίρια (Τ.Ο.Ε.Β. - νέο αντλιοστάσιο), Ίρια (Αγ. Παρασκευή – 

ανακατασκευή της υφιστάμενης Δεξαμενής). Η κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων, ως 

αναλύεται κατωτέρω από πλευράς θέσεως καθώς και τεχνικών χαρακτηριστικών. 

• Λευκάκια (Αντλιοστάσιο Λευκακίων) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=190m3/h σε μανομετρικό Η=55m, 

αποτελούμενο από δύο (2) πολυβάθμιες κατακόρυφου τύπου αντλίες, με στόμια σε σειρά, και 

λειτουργία μέσω μετατροπέων συχνότητας, πλήρες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44kW 

(60ΗΡ). 

• Δρέπανο (νέο αντλιοστάσιο – Δημοτικός χώρος Parking) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=110m3/h σε μανομετρικό Η=65m, 

αποτελούμενο από δύο (2) πολυβάθμιες κατακόρυφου τύπου αντλίες, με στόμια σε σειρά, και 

λειτουργία μέσω μετατροπέων συχνότητας, πλήρες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 37kW 

(50ΗΡ). 

• Μποτόκο (Αναβάθμιση υφιστάμενου αντλιοστασίου) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=70m3/h σε μανομετρικό Η=115m, 

αποτελούμενο από δύο (2) πολυβάθμιες κατακόρυφου τύπου αντλίες, με στόμια σε σειρά, και 

λειτουργία μέσω μετατροπέων συχνότητας, πλήρες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 37kW 

(50ΗΡ). 

• Ίρια (νέο αντλιοστάσιο – θέση Τ.Ο.Ε.Β.) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=70m3/h σε μανομετρικό Η=95m, 

αποτελούμενο από δύο (2) πολυβάθμιες κατακόρυφου τύπου αντλίες, με στόμια σε σειρά, και 

λειτουργία μέσω μετατροπέων συχνότητας, πλήρες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 37kW 

(50ΗΡ). 

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ, η πίστωση θα προέλθει 

από χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ενώ ως τρόπος εκτέλεσης 

προτείνεται αυτός με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 
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