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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ανάθεση και Αντικείµενο της Μελέτης 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ανέθεσε στην ΑΝΚΟ την εκπόνηση των 

απαιτούµενων µελετών του έργου «Εκσυγχρονισµός & επέκταση αρδευτικών 

δικτύων Κορησού – Λιθιάς ΠΕ Καστοριάς». 

Το αρδευτικό δίκτυο στα αγροκτήµατα Κορησού και Λιθιάς, στον νοµό Καστοριάς, 

µελετήθηκε και αδειοδοτήθηκε αρχικά στο τέλος της 10ετίας του 1990. 

Σύµφωνα µε την αρχική µελέτη, αλλά και την υλοποίησή του, αποτελείται από τρία 

αυτόνοµα αρδευτικά δίκτυα, από τα οποία τα δύο αρδεύουν µέρος του 

αγροκτήµατος Κορησού ενώ το τρίτο αρδεύει µέρος του αγροκτήµατος Λιθιάς. 

Τα αρδευτικά δίκτυα έχουνε αναπτυχθεί σε περιοχές όπου έχει ήδη εκτελεσθεί 

αναδασµός. 

Οι δύο εκτάσεις των αγροκτηµάτων Κορησού και Λιθιάς εφάπτονται, ενώ τα δίκτυα 

είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα τόσο όσο αφορά στις πηγές υδροδότησης, όσο και 

στα δίκτυα διανοµής του αρδευτικού νερού. 

Ο εκσυγχρονισµός των αρδευτικών δικτύων αναφέρεται ιδιαίτερα στην διαχείριση 

του αρδευτικού νερού µε λήψη µέτρων εξοικονόµησης στο πλαίσιο των αρχών της 

γεωργίας µειωµένων εισροών – γεωργίας ακριβείας. Η επέκταση των αρδευτικών 

δικτύων είναι εφικτή εξαιτίας της εξοικονόµησης αρδευτικού νερού, στα πλαίσια του 

σεβασµού στη χρήση των φυσικών πόρων, σε συνδυασµό βέβαια µε την ανάγκη 

δηµιουργίας νέων υποδοµών πρωτογενούς παραγωγής για την αναδιοργάνωση της 

υπαίθρου 

Οι απαιτούµενες ποσότητες υδάτων προέρχονται αποκλειστικά από γεωτρήσεις της 

περιοχής. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας µελέτης, πραγµατοποιήθηκαν επανειληµµένες 

επισκέψεις από κλιµάκια µηχανικών της ΑΝΚΟ στην περιοχή, κατά τις οποίες 

διερευνήθηκαν διεξοδικά ποικίλα σενάρια διέλευσης του νέου δικτύου άρδευσης 

καθώς και των θέσεων των νέων υδροληψιών και γεωτρήσεων. 



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

[ZG78A-11.doc] [07/07/2020] [ΕΑ/ΜΠ] ANKO Σελ. 5/52 

Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε σε οριστικό στάδιο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

του Π.∆. 696/74, από οµάδα εργασίας της ΑΝΚΟ αποτελούµενη από τους : 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΤΑΣΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός – M.Sc. Υδραυλικός 

(Υπεύθυνος Έργου) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ Μηχανολόγος µηχανικός 

ΠΙΤΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Γεωπόνος – M.Sc. Εγγείων Βελτιώσεων 

Η οµάδα εργασίας θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει το προσωπικό της ΑΝΚΟ, 

που συνέβαλλε µε την πολύτιµη βοήθειά του στην εκπόνηση της παρούσας µελέτης. 

Επίσης, ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Τ.Ο.Ε.Β. Κορησού - Λιθιάς κ. Κουζίνα 

Χρήστο, το µέλος του Τ.Ο.Ε.Β. κ. Λιόλιο Κοσµά καθώς και όλα τα υπόλοιπα µέλη για 

την πολύτιµη βοήθειά τους σε όλα τα στάδια υλοποίησης της παρούσας µελέτης. 

1.2. Χρησιµοποιηθέντα στοιχεία 

Κατά τη σύνταξη της µελέτης τέθηκαν στη διάθεσή µας και χρησιµοποιήθηκαν από 

τους συντάκτες τα εξής στοιχεία: 

• Χάρτες κλίµακας 1:5000 και χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 

(Γ.Υ.Σ.). 

• Στοιχεία του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

• ∆ηµογραφικά στοιχεία από τις απογραφές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

• Τοπογραφικές αποτυπώσεις των περιοχών των επεκτάσεων. 

• Ενδεικτικές αποτυπώσεις θέσεων και διαδροµών µε χρήση φορητών συσκευών 

GPS µέσω του Ελληνικού Συστήµατος ∆ορυφορικού Εντοπισµού HEPOS. 

• Καταγραφή διαδροµών σε βίντεο υψηλής ανάλυσης (Full HD) µέσω κάµερας 

αυτοκινήτου µε ενσωµατωµένο δέκτη GPS. 

• Στοιχεία και φωτογραφίες από επιτόπιες επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1. Γεωµορφολογικά στοιχεία 

Η γεωµορφολογία είναι το αποτέλεσµα της συνδυασµένης δράσης της πρόσφατης 

τεκτονικής δράσεως και διαβρωτικής ενέργειας φυσικών και χηµικών παραγόντων 

στη γεωλογική δοµή της περιοχής. Η διάβρωση προκαλεί την βαθµιαία άµβλυνση του 

ανάγλυφου και τα προϊόντα της διαβρώσεως µε την δράση του νερού µεταφέρονται 

και αποτίθενται στις χαµηλότερες περιοχές.  

Γενικά η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει πλούσιο γεωµορφολογικό ανάγλυφο        

(βλέπε Σχήµα 2-1) µε κλίσεις που δεν ξεπερνούν το 7% στο πεδινό τµήµα  και 

κλίσεις που υπερβαίνουν το 60% στα ορεινά. 

 

Σχήµα 2-1 : Κλίσεις ανάγλυφου (χωρίς κλίµακα) 

Με βάση τη γεωλογική δοµή και τη σύσταση των πετρωµάτων που αναπτύσσονται 

στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή ενδιαφέροντος το ανάγλυφο που επικρατεί 

είναι το χαρακτηριστικό ανάγλυφο των πεδινών περιοχών µε τους εδαφικούς 

σχηµατισµούς.  
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Στις χαµηλές περιοχές των τριτογενών και τεταρτογενών γεωλογικών σχηµατισµών, 

το ανάγλυφο είναι γενικώς ήπιο και οµαλό, µε µικρές έως ανύπαρκτες εδαφικές 

εξάρσεις και µε µικρή έως και µηδενική κλίση. Στην κατηγορία αυτή ανάγλυφου 

περιλαµβάνονται οι αλλουβιακοί κώνοι και τα ριπίδια, που σχηµατίζονται στις 

εξόδους των χειµάρρων, καθώς και οι παλαιές ποτάµιες αποθέσεις. Οι περιοχές αυτές 

χαρακτηρίζονται από λοφώδεις ή και κυµατοειδές µορφολογικό ανάγλυφο ή από 

σχεδόν οριζόντια επίπεδη γεωµορφολογία.   

Όσον αφορά το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης, αυτό έχει κύριο κλάδο το 

χείµαρρο Ξηροπόταµο. Η κυρίως κοίτη του χειµάρρου ξεκινά περίπου από τη   

Βασιλειάδας, διατρέχει το πεδινό τµήµα της λεκάνης µε διεύθυνση Β-Ν αρχικά και 

στη εν συνεχεία ΒΑ-Ν∆ για να καταλήξει στη λίµνη της Καστοριάς.  

Το υδρογραφικό δίκτυο είναι καλά ανεπτυγµένο, δενδριτικής µορφής, µε πυκνή 

διακλάδωση στα ορεινά κυρίως τµήµατα, ενώ στην πεδινή έκταση της λεκάνης, η 

οποία καλύπτεται από πρόσφατες αποθέσεις, το υδρογραφικό δίκτυο είναι αραιό.  

Η ροή στην κύρια κοίτη που είναι αυτή του Ξηροποτάµου είναι διαλείπουσα µε 

χαρακτηριστικό του τις πληµµυρικές παροχές που εκδηλώνονται µετά από πολύ 

µεγάλης έντασης βροχοπτώσεις. 

2.2. Κοινωνικές – Οικονοµικές Συνθήκες 

2.2.1.  ∆ηµογραφική κατάσταση 

Σύµφωνα µε τις απογραφές πληθυσµού της ΕΛΣΤΑΤ (1961, 1971, 1981, 1991, 2001 

και 2011), προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία για τους οικισµούς Κορησού &  Λιθιάς: 

Πίνακας 1 : ∆ιαχρονική µεταβολή πληθυσµού οικισµών Κορησού Λιθιάς 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΚΟΡΗΣΟΣ 1.136 988 1.175 1.152 1.264 1.024 

ΛΙΘΙΑ 424 348 393 372 379 311 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2.2.2. Απασχόληση 

Ο τριτογενής τοµέας αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τους 

κατοίκους, µε ποσοστό που κυµαίνεται γύρω στο 47% ενώ το ποσοστό των ατόµων 

που απασχολούνται στο πρωτογενή τοµέα ανέρχεται σε 27%. 
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Με τον εκσυγχρονισµό των αρδευτικών δικτύων, θα δοθούν λύσεις στα προβλήµατα 

των κατοίκων της περιοχής, που ασχολούνται αποκλειστικά µε τη γεωργία. 

Το σύνολο των οικονοµικά ενεργών ατόµων στην περιοχή µελέτης ανέρχεται σε 701 

άτοµα, ενώ οι απασχολούµενοι είναι 519 και η κατανοµή αυτών ανά τοµέα 

απασχόλησης έχει ως εξής 

Πίνακας 2 : Απασχόληση κατά τοµέα παραγωγής  

 

 

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3.1. Υφιστάµενες αρδευτικά έργα ευρύτερης περιοχής 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν σηµαντικά 

αρδευτικά έργα όπως το φράγµα στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου ενώ τα 

προηγούµενα χρόνια είχαν κατά σειρά κατασκευασθεί τα κλειστά υπόγεια αρδευτικά 

δίκτυα των αγροκτηµάτων Βασιλειάδας, Μελισσοτόπου, Κορησού – Λιθιάς και 

Σταυροπόταµου. 

Ειδικότερα περί τα τέλη του 2008 ολοκληρώθηκε η δηµιουργία ταµιευτήρα και των 

συνοδών έργων του µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

Πίνακας 3 : Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Αγίου Αθανασίου 
 

  Ωφέλιµη χωρητικότητα 457.000 m3 

  Νεκρός όγκος φράγµατος 143.359 m3 

  Πληµµυρική χωρητικότητα (Τ=100 

έτη) 

202.045 m3 

  Συνολική χωρητικότητα 802.404 m3 

 

Για τη διασφάλιση της πλήρωσης του ταµιευτήρα ακόµα και στην περίπτωση 

δυσµενών υδρολογικών περιόδων προβλέφθηκαν στο πλαίσιο της κατασκευής του η 

δυνατότητα ενίσχυσής του, από το ρέµα Μελισσότοπου. Ο χείµαρρος αυτός 

συγκεντρώνει την απορροή της λεκάνης που βρίσκεται ανάντη του οικισµού 

Μελισσότοπου και βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε τη λεκάνη απορροής της 

περιοχής µελέτης. Στη συµβολή του αριστερού και κεντρικού κλάδου του χειµάρρου 

έχει κατασκευαστεί ανοικτή δεξαµενή όγκου περίπου 1.500 m3, που χρησιµοποιείται 

για τις ανάγκες του αρδευτικού δικτύου. 

3.1.1. Αρδευτικά δίκτυα Κορησού 

Ο ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς (αγρόκτηµα Κορησού) περιλαµβάνει τις αγροτικές 

εκτάσεις της Κορησού εκτάσεως 3.840 στρ. και αποτελείται από δύο αυτόνοµα 

αρδευτικά δίκτυα. 
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Τα αρδευτικά αυτά δίκτυα τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις εντός των 

αγροκτηµάτων, ενώ κάθε αυτόνοµο δίκτυο διαθέτει και µία δεξαµενή αναρρύθµισης, 

χωροθετηµένη σε κατάλληλο υψόµετρο (712m και 701m αντίστοιχα), ώστε να 

εξασφαλίζεται ελάχιστη πίεση σε κάθε υδροληψία 25mΣΥ.  

Οι αγωγοί (καταθλιπτικοί αγωγοί και πιέσεως) είναι κατασκευασµένοι από σκληρό 

χλωριωµένο πολυβινύλιο (PVC) µε πίεση λειτουργίας 12,5 atm στους 20οC, ενώ όταν 

η διάµετρος των αγωγών ξεπερνά την ονοµαστική διάµετρο των 393,7 mm, τότε οι 

αγωγοί είναι χαλύβδινοι. Το δίκτυο των αγωγών που εξυπηρετούν το Τµήµα 1 έχει 

συνολικό µήκος 11.093 m περίπου µε διαµέτρους αγωγών κυµαινόµενους από 140 

έως 450 mm. Τα αντίστοιχα µεγέθη για το Τµήµα 2 είναι 8.359 m περίπου και 

διαµέτρους αγωγών από 140 έως 450 mm. 

3.1.2. Αρδευτικό δίκτυο Λιθιάς 

Ο ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς (αγρόκτηµα Λιθιάς) περιλαµβάνει τις αγροτικές εκτάσεις 

της Λιθιάς εκτάσεως 1.849 στρ., νότια του χειµάρρου Ξηροποτάµου. 

Η άρδευση της προαναφερόµενης έκτασης του αγροκτήµατος Λιθιάς 

πραγµατοποιείται µε απευθείας κατάθλιψη του αρδευτικού νερού από τις γεωτρήσεις 

στις υδροληψίες για την ηµερήσια διάρκεια λειτουργίας του έργου και την 

τροφοδότηση της αναρρυθµιστικής δεξαµενής ασφαλείας κατά τη διάρκεια της µη 

λειτουργίας του δικτύου αφενός αλλά και από το πιθανό πλεόνασµα προσφερόµενου 

αρδευτικού νερού αφετέρου. 

Η αναρρυθµιστική δεξαµενή ασφαλείας είναι τοποθετηµένη σε υψηλότερο υψόµετρο 

≈742 m, ώστε να εξασφαλίζει την ελάχιστη απαιτούµενη πίεση των 25m στην 

υψηλότερη υδροληψία. 

Η παροχέτευση του αρδευτικού νερού στις αρδευόµενες εκτάσεις γίνεται µε κλειστό 

υπό πίεση σωληνωτό δίκτυο, που είναι ίδιο µε το δίκτυο κατάθλιψης. Οι αγωγοί 

(καταθλιπτικοί αγωγοί και πιέσεως) είναι κατασκευασµένοι από σκληρό χλωριωµένο 

πολυβινύλιο (PVC) µε πίεση λειτουργίας 12,5 atm στους 20οC, ενώ όταν η διάµετρος 

των αγωγών ξεπερνά την ονοµαστική διάµετρο των 393,7 mm, τότε οι αγωγοί είναι 

χαλύβδινοι. Το συνολικό µήκος των αγωγών του αρδευτικού δικτύου ανέρχεται σε 

περίπου 9,15km, µε διαµέτρους αγωγών κυµαινόµενους από 140 mm έως 450 mm. 
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3.2. Προβλήµατα του συστήµατος άρδευσης 

Τα βασικά προβλήµατα των αρδευτικών έργων σχετίζονται µε την αδυναµία κάποιων 

από τις γεωτρήσεις να λειτουργήσουν στην αρχικά µετρηµένη παροχή άντλησης, µε 

αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η άρδευση όλης της έκτασης του αρδευτικού κατά 

την περίοδο αιχµής (µήνας Ιούλιος). 

Επιπλέον τα αρδευτικά δίκτυα χαρακτηρίζονται από την «συµβατικού» τύπου 

κατασκευή τους, χωρίς  να υπάρχει υποδοµή διαχείρισης και εξοικονόµησης νερού, 

που αποτελεί πλέον ζητούµενο σε κάθε νέα πρόταση ανάπτυξης αρδευτικών 

υποδοµών. 

Σηµαντικό επίσης στοιχείο κόστους, το οποίο συσχετίζεται άµεσα και µε την 

ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων, είναι το κόστος 

ενέργειας για την άντληση του αρδευτικού νερού. 

Ήδη ο ΤΟΕΒ έχει προχωρήσει στην αδειοδότηση για την ανόρυξη νέας γεώτρησης 

(Γπρ) στο αγρόκτηµα Λιθιάς για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου. Ωστόσο δεν 

έχει αντιµετωπιστεί το σύνολο του αρδευτικού συνολικά, κάτι που είναι επιθυµητό 

και επιδιώκεται µε το προτεινόµενο έργο του εκσυγχρονισµού. 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

4.1. Γενικά 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρατίθενται επικαιροποιηµένα στοιχεία που προέκυψαν 

κατά την εκπόνηση της οριστικής µελέτης για την κατασκευή των αρδευτικών 

δικτύων Κορησού & Λιθιάς. 

4.2. Γεωλογικά στοιχεία περιοχής ενδιαφέροντος 

 

Η περιοχή ενδιαφέροντος καλύπτεται από χαλαρές τεταρτογενείς αποθέσεις στις 

οποίες γενικά περιλαµβάνονται σύγχρονες εδαφικές χερσαίες αλλουβιακές αποθέσεις, 

υλικά παλαιών και νέων αναβαθµίδων, ποταµοχειµάρρειες αποθέσεις κώνων και 

ριπιδίων, κορήµατα κλιτύων, αποσαθρώµατα και έχουν µέτρια µηχανική 

συµπεριφορά. 

Οι αναβαθµίδες συνίστανται από λεπτές στρώσεις αδροµερών υλικών (κροκάλες, 

αµµοχάλικα) οι οποίες παρεµβάλλονται µεταξύ λεπτοµερέστερων στρώσεων 

(λεπτόκοκκων άµµων, αµµοϊλύων και αργιλοϊλύων). 

Τα κορήµατα απαντούν στις υπώρειες και ειδικότερα στην βάση απότοµων κλιτύων 

κυρίως ασβεστολιθικών και µεταµορφωµένων πετρωµάτων. 

Τέλος οι αλλουβιακές αποθέσεις συνίστανται από εναλλασσόµενες στρώσεις 

χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων υλικών. Το πάχος τους είναι αρκετά µεγάλο και στη 

λεκάνη του Ξηροποτάµου ξεπερνούν τα 120m ενώ προς τα βόρεια µειώνεται. Οι 

συγκεκριµένες αποθέσεις παρουσιάζουν µεγάλο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον διότι 

αναπτύσσονται σηµαντικά προσχωσιγενή υδροφόρα στρώµατα. 
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Εικόνα 1 :  Απόσπασµα γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ (άνευ κλίµακας) 

[Q.sc: Συσσώρευση διάφορων τύπων χονδροκλαστικών υλικών, (Η.sc.cs: Πλευρικά 

Κορήµατα & Κώνοι Κορηµάτων, (Η.2) καστανοκίτρινες άµµοι, ιλυούχοι άµµοι & αµµούχες 

ιλείς]. 

4.3. Υδρολογικό ισοζύγιο 

O Βαφειάδης (1983), σε παλαιότερη έρευνα, µε βάση επτά βροχοµετρικούς 

σταθµούς της ευρύτερης περιοχής, για την περίοδο 1968-80, προσδιόρισε τη σχέση:  

P (mm)= 0,29 x H (m) + 415,2 (R2=0,74). 

Ο µέσος ετήσιος όγκος νερού από βροχόπτωση των τριών υδρολογικών ετών στα 

πλαίσια της διδακτορικής διατριβής «Υδρογεωλογική έρευνα λεκανών του ελληνικού 

χώρου. Παράδειγµα από τη λεκάνη αγίων Αναργύρων (Καστοριά)» (ΓΙΑΝΝΕΛΗ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ, M.Sc. ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009), προσδιορίστηκε στα  59,14 x 

106 m3. 

Από την συγκεκριµένη έρευνα για τα υδρολογικά έτη (2004-05, 2005-06, 2006-07) 

προκύπτουν τα κάτωθι συµπεράσµατα: 

• Ο µέσος ετήσιος όγκος νερού από βροχόπτωση που δέχεται συνολικά η λεκάνη 

Κορησού κυµάνθηκε από 44,30 x 106 έως 76,50 x 106 m3, µε µέση τιµή τα 

59,14 x 106 m3. 
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• Η ολική απορροή, που αντιστοιχεί στην επιφανειακή απορροή και την 

κατείσδυση (υπόγεια απορροή) για το σύνολο της λεκάνης είναι 16,73 x 106 

m3, εκ των οποίων τα 9,42 x 106 m3 (ποσοστό 15,9%) απορρέουν επιφανειακά 

και τα υπόλοιπα 7,31 x 106 m3 (ποσοστό 12,4%) κατεισδύουν (Γιαννέλη 2009). 

• Ο µέσος ετήσιος όγκος νερού που επανέρχεται στην ατµόσφαιρα µε τις 

διαδικασίες της εξάτµισης και της διαπνοής, όπως προκύπτει από το 

υδρολογικό ισοζύγιο, είναι 42,41 x 106 m3, αντιστοιχεί σε ποσοστό 71,7% της 

ετήσιας βροχόπτωσης. Ο Βαφειάδης (1983) στην ευρύτερη λεκάνη της 

Καστοριάς που περιλαµβάνει και την περιοχή έρευνας υπολόγισε συνολικό 

συντελεστή πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής ίσο µε 70,8%, στον οποίο 

περιλαµβάνεται και η εξάτµιση από τη λίµνη της Καστοριάς. 

Το προσεγγιστικό υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης Κορησού, δίδεται στον κάτωθι 

πίνακα (Γιαννέλη 2009). 

Πίνακας 4: Υδρολογικό ισοζύγιο λεκάνης Κορησού 

Κατακρηµνίσµατα  Απορροή  Εξατµισοδιαπνοή  Κατείσδυση 

P = R + Ε + Ι 

59,14 x 106 m3  9,42 x 106 m3  42,41 x 106 m3  7,31 x 106 m3 

100%  15,90%  71,70%  12,40% 

663 mm  105,4 mm  475,4 mm  82,2 mm 

 

4.4. Υδρογεωλογικές συνθήκες 

Η υδρολιθολογική συµπεριφορά των γεωλογικών σχηµατισµών εξαρτάται από τη 

σύσταση, την κοκκοµετρική διαβάθµιση, το βαθµό διαγέννεσης, την τεκτονική 

καταπόνηση καθώς και το βαθµό διαρρήξεως και αποσαθρώσεως όταν πρόκειται για 

βραχώδεις σχηµατισµούς. Βασική όµως προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένας 

σχηµατισµός ως υδροφόρος είναι η ικανότητά του να αποθηκεύσει σηµαντικές 

ποσότητες νερού στα διάκενά του – πρωτογενή ή δευτερογενή – και να το 

µεταβιβάζει. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος, όπως προαναφέρθηκε καλύπτεται από χαλαρές 

τεταρτογενείς αποθέσεις. Στο µεγάλο πάχος και στην ευρεία επιφανειακή ανάπτυξη 

των αλλουβιακών αποθέσεων και γενικά των τεταρτογενών αποθέσεων 

δηµιουργούνται υπόγειες υδροφορίες. Από γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί στην 
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λεκάνη περιµετρικά της λίµνης αναπτύσσονται σε αλλεπάλληλα βάθη υδροφόροι 

ορίζοντες.  

Το πάχος του υδροφορέα όπως προκύπτει από τις τοµές των γεωτρήσεων της 

περιοχής, κυµαίνεται από 40-50m και φτάνει έως και 90-100m. Από τις τοµές 

συµπεραίνεται επίσης ότι το πάχος του υδροφορέα αυξάνεται από τις παρυφές της 

λεκάνης προς την έξοδο αυτής και παρουσιάζεται σε εναλλαγές λεπτόκοκκων και 

αδροµερών υλικών µε ικανοποιητική υδροφορία. 

Όπου επικρατούν τα λεπτόκοκκα ιζήµατα, και το πάχος των αδροµερών διαπερατών 

στρωµάτων είναι µικρό, οι παροχές των εγκλωβισµένων υδροφόρων οριζόντων είναι 

περιορισµένες. Ενδεικτικά το εύρος τιµών παροχής είναι                                    

Q= 6,7x10-3 - 8,7x10-3 m3/sec (περίπου 25 – 30 m3/hr). Οι µικρές παροχές 

οφείλονται στις χαµηλές περατότητες των υδροφόρων, στο µικρό πάχος των 

υδροφορέων, στις πυκνές αποσφηνώσεις τους και στις µη ευνοϊκές συνθήκες 

τροφοδοσίας τους. 

Σύµφωνα µε το απόσπασµα του χάρτη ισοπιεζοµετρικών καµπυλών του Π. Βαφειάδη 

το πιεζοµετρικό φορτίο στα πεδινά τµήµατα  κυµαίνεται από 640 έως 680m προς την 

περιοχή της Βασιλειάδας. 

 

Εικόνα 2: Απόσπασµα ισοπιεζοµετρικού χάρτη. Άνευ κλίµακας. (Βαφειάδης 1983) 
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4.5. Εδαφολογικά στοιχεία 

Τα εδαφολογικά στοιχεία προέρχονται από :  

 τη µελέτη του έργου : «Ανάπτυξη ενιαίου συστήµατος γεω-πληροφοριακών 

εδαφολογικών δεδοµένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της χώρας» µε 

αναθέτουσα αρχή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιστηµονικά υπεύθυνο τον κο Μισοπολινό 

Νικόλαο, καθηγητή του τµήµατος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. (έκταση 24.099 στρ). 

 τη µελέτη του έργου : «Εδαφολογική Μελέτη ΠΕ γεωργικών εκτάσεων ΠΕ 

Καστοριάς»» που εκπονήθηκε το 2014 από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας 

Θεσσαλονίκης. 

4.5.1. Συµπεράσµατα εδαφολογικών αναλύσεων 

o Μηχανική σύσταση : Τα εδάφη της περιοχής χαρακτηρίζονται ως 

κατάλληλα (ελαφρά, µέτρια ελαφρά, µέσα) και δε δηµιουργούν προβλήµατα 

στις καλλιέργειες της περιοχής.  

o pH : Το pH των εδαφών κυµαίνεται από 6,5 έως 8,2. Το pH στο εύρος 

µεταξύ 6,6 και 7,5 (ελαφρώς όξινο – ελαφρά αλκαλικό) είναι το πλέον 

επιθυµητό για την ανάπτυξη των περισσότερων καλλιεργειών. Για τα εδάφη 

µε pH µεγαλύτερο του 7,5 είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωσή τους µε τη 

χρησιµοποίηση αζωτούχων λιπασµάτων όξινης αντίδρασης (π.χ. θεϊκή 

αµµωνία, νιτρική αµµωνία κ.ά.) τα οποία θα µειώσουν προοδευτικά το pH 

των εδαφών σε περισσότερο επιθυµητά επίπεδα.  

o Ηλεκτρική αγωγιµότητα (Ε.C.) : Η αλατότητα των εδαφών εκφράζεται µε 

την ηλεκτρική αγωγιµότητα. Το πλείστο των εδαφών παρουσιάζει πολύ 

χαµηλή (κανονική) ηλεκτρική αγωγιµότητα (<1,0 mmhos/cm) και έτσι η 

αλατότητα των εδαφών δεν επιδρά δυσµενώς στην ανάπτυξη των φυτών. 

Συµπερασµατικά τα εδάφη της περιοχής χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα από 

άποψη αλατότητας. 

o Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) : Ασβεστούχα εδάφη θεωρούνται τα εδάφη 

που περιέχουν CaCO3 σε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. Τα εδάφη 

εµφανίζουν µηδενική έως χαµηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο 

(<10%). Το πολύ χαµηλό έως µηδενικό επίπεδο του CaCO3, συνεπάγεται 

χαµηλό pH που συντελεί σε ανισορροπία της διαθεσιµότητας των θρεπτικών 

στοιχείων στο έδαφος, µε άµεση επίδραση στην κανονική απορρόφησή τους 
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από αυτά ή και σε ορισµένες περιπτώσεις σε εκδήλωση φαινοµένων 

τοξικότητας (µαγγάνιο, αργίλιο, κα). 

o Οργανική ουσία (Ο.Ο.) : Η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία 

κυµαίνεται από 0,51 ως 3,08% µε µέσο όρο 1,56%. Στο πλείστο των εδαφών 

η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία χαρακτηρίζεται ως χαµηλή (<2%). Η 

αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών συντελεί στην αύξηση της 

γονιµότητάς τους µε τη βελτίωση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των 

εδαφών. 

o Φωσφόρος (P) : Η περιεκτικότητα των εδαφών σε διαθέσιµο φωσφόρο 

κυµαίνεται από 3,70 έως 160 ppm και µέσο όρο 38,79 ppm. Το πλείστο των 

εδαφών χαρακτηρίζονται από επίπεδα επάρκειας. Στα εδάφη µε επάρκεια και 

υπερεπάρκεια φωσφόρου δεν χρειάζεται καµία προσθήκη φωσφορικών 

λιπασµάτων ενώ στις λίγες περιπτώσεις ανεπάρκειας και µέτριας επάρκειας 

συνιστάται η προσθήκη φωσφόρου σε ποσότητες 2-10 kg P2O5/στρέµµα, 

ανάλογα µε τον βαθµό ανεπάρκειας και το είδος της καλλιέργειας που θα 

ακολουθήσει. 

o Κάλιο (Κ) : H περιεκτικότητα των εδαφών σε διαθέσιµο κάλιο κυµαίνεται 

από 27 έως 378 ppm και µέσο όρο 96,67 ppm. Τα όρια επάρκειας του καλίου 

στα εδάφη ποικίλουν ανάλογα µε τη µηχανική τους σύσταση: στα ελαφρά 70-

100 ppm, στα µέτρια ελαφρά 100-140 ppm, στα µέσα 140-200 ppm, στα 

µέτρια βαριά 200-280 ppm και στα βαριά 280-300 ppm. Η ανεπάρκεια του 

καλίου σε όλες τις κατηγορίες µηχανικής ανάλυσης των εδαφών είναι γενικά 

σε υψηλά ποσοστά. Στα εδάφη αυτά χρειάζεται να γίνει προσθήκη καλιούχων 

λιπασµάτων για την ενίσχυση του καλίου σε ποσότητα 5 έως 20 kg 

K2O/στρέµµα, ανάλογα µε τον βαθµό ανεπάρκειας και την καλλιέργεια που 

πρόκειται να ακολουθήσει. 

 

Από τα δεδοµένα των εδαφολογικών αναλύσεων φαίνεται ότι τα καλλιεργούµενα 

εδάφη Κορησού - Λιθιάς εµφανίζουν ευνοϊκές συνθήκες σε ότι αφορά τη µηχανική 

τους σύσταση και το επίπεδο αλατότητας (κανονική). Αντιθέτως, χρειάζεται 

προσθήκη οργανικών υλικών για την αύξηση της περιεκτικότητας των εδαφών σε 

οργανική ουσία, καθώς και λιπασµάτων για την αύξηση του θρεπτικού στοιχείου 

καλίου. Το pH των εδαφών είναι µέσα στα επιθυµητά όρια. Για τις λίγες περιπτώσεις 

όπου το pH είναι αλκαλικό χρειάζεται βελτίωση κυρίως µε την εφαρµογή αζωτούχων 
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λιπασµάτων όξινης αντίδρασης, τα οποία θα το µειώσουν προοδευτικά σε 

περισσότερο επιθυµητά επίπεδα. 

4.5.2. ∆ιηθητικότητα των εδαφών 

Η διηθητικότητα του εδάφους στη µεγαλύτερη έκταση του είναι µέτρια. 

Πίνακας 5 : ∆ιηθητικότητα εδαφών περιοχής Κορησού - Λιθιάς 

 
 

4.5.3. Αρδευσιµότητα των εδαφών 

Με βάση τις εδαφικές, τοπογραφικές και συνθήκες στράγγισης καθορίστηκε η 

αρδευσιµότητα των εδαφών. 

Πίνακας 6 : Αρδευσιµότητα εδαφών περιοχής Κορησού - Λιθιάς 

 
 

4.5.4. Συνθήκες στράγγισης και παθογένεια 

44..55..44..11..ΣΣυυννθθήήκκεεςς  σσττρράάγγγγιισσηηςς  

Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής έχει αρκετά καλές συνθήκες στράγγισης. 

∆εν υπάρχει στην περιοχή εγκατεστηµένο στραγγιστικό δίκτυο. 
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44..55..44..22..ΠΠααθθοογγεεννήή  εεδδάάφφηη  

Τα εδάφη της περιοχής είναι απαλλαγµένα παθογένειας. 

4.5.5. Ποιότητα νερού άρδευσης 

Οι αναλύσεις που έγιναν στις γεωτρήσεις που χρησιµοποιούνται για την άρδευση 

των καλλιεργειών ως προς την ποιότητα του νερού έδειξαν ότι το νερό που 

χρησιµοποιείται ανήκει στις C1S1 & C2S1 κατηγορίες. 

Ειδικότερα : 

Πίνακας 7 : Ποιότητα νερού άρδευσης γεωτρήσεων περιοχής Κορησού - Λιθιάς 
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• Κατηγορία C1S1 : Νερά χαµηλής αλατότητας κατάλληλα για όλα σχεδόν τα εδάφη 

και τα φυτά. Επαρκεί η έκπλυση που προβλέπεται στις συνηθισµένες αρδευτικές 

µεθόδους. 

• Κατηγορία C2S1 : Νερά µέτριας αλατότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 

µέτρια έκπλυση και για καλλιέργειες µετρίως ανθεκτικές στα άλατα. Στις 

καλλιέργειες της περιοχής και στα εδάφη της, δεν δηµιουργείται πρόβληµα.  

Η δυναµική ή ενεργός αλατότητα δίνεται από τη σχέση :  

4
2

1
.. SOCl +=ΑΕ −   (meq/lt) 

Οι τιµές για όλες τις γεωτρήσεις είναι κάτω από τη µονάδα και συνεπώς δεν υπάρχει 

κίνδυνος αλατότητας. 

Η επίδραση των ανθρακικών ιόντων (όξινων και ουδέτερων) στην ποιότητα του 

αρδευτικού νερού εκφράζεται ως Υπολειµµατικό Ανθρακικό Νάτριο (Residual Sodium 

Carbonate, RSC) που υπολογίζεται από την εξίσωση : 

( ) ( )++++−−−
+−+= MgCaHCOCORSC 33    (meq/lt) 

Οι τιµές για όλες τις γεωτρήσεις είναι κάτω από το µηδέν δηλαδή τα νερά κρίνονται 

σχεδόν ασφαλή ως προς τον κίνδυνο αλκαλίωσης. 

4.6. Γεωργοτεχνικά στοιχεία 

4.6.1. Αρδευόµενες εκτάσεις 

Η περιοχή που θα καλύψει το έργο έχει έκταση περίπου 6.840 στρέµµατα (5.690 

υφιστάµενη + 1.150 επέκταση), τα οποία καλλιεργούνται κυρίως µε αραβόσιτο, 

µηδική, οπωρώνες (µήλα), όσπρια (φασόλια), πατάτες και κηπευτικά 

4.6.2. Προτεινόµενο σχέδιο αξιοποίησης 

Για την πλήρη αξιοποίηση της έκτασης επέκτασης απαιτείται η καλλιέργεια 

δυναµικών καλλιεργειών µε υψηλές αποδόσεις. 

Οι κατευθύνσεις του προτεινόµενου σχεδίου γεωργικής αξιοποίησης της περιοχής 

του αρδευτικού δικτύου θα έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό την άρδευση 
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καλλιεργειών ικανοποιητικού γεωργικού εισοδήµατος και την εξοικονόµηση νερού 

εφαρµόζοντας σύγχρονες µεθόδους άρδευσης. 

Κατά τη κατάρτιση του σχεδίου λαµβάνονται υπόψη οι οικολογικές, εδαφικές, 

γεωργοτεχνικές και παραδοσιακές συνθήκες της περιοχής. 

Οι οικολογικές συνθήκες της περιοχής είναι πολύ ευνοϊκές για την καλλιέργεια της 

µηλιάς. Οι κάτοικοι των περιοχών έχουν ήδη δείξει µεγάλο ενδιαφέρον για τη 

συγκεκριµένη καλλιέργεια. 

Η καλλιέργεια της µηδικής θα µπορούσε να συµβάλλει µερικώς στην βελτίωση της 

κτηνοτροφίας, αλλά είναι καλλιέργεια µε µεγάλες απαιτήσεις σε νερό χωρίς να δίνει, 

συγκριτικά µε άλλες καλλιέργειες ικανοποιητικό εισόδηµα. 

Προτείνεται η αύξηση των καλλιεργειών των οσπρίων, διότι είναι δυναµική 

καλλιέργεια και δίνει ικανοποιητικό εισόδηµα.  

Στην υφιστάµενη κατάσταση, σύµφωνα µε στοιχεία από τον ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς, 

η κατανοµή των καλλιεργειών στην περίµετρο του αρδευτικού έχει ως εξής :   

Πίνακας 8 : Υφιστάµενη διάρθρωση αρδευόµενων εκτάσεων Κορησού – Λιθιάς 

Αρδευόµενη έκταση (στρ) 
Είδος καλλιέργειας 

Κορησός Λιθιά 
Σύστηµα άρδευσης 

  Μηδική 340 - Άρδευση µε τεχνητή βροχή 

  Αραβόσιτος 1.230 530 Άρδευση µε σταγόνες 

  Οπωρώνες 260 420 Άρδευση µε σταγόνες 

  Όσπρια 250 100 Άρδευση µε σταγόνες 

  Πατάτες  380 310 Άρδευση µε σταγόνες 

  Κηπευτικά 180 170 Άρδευση µε σταγόνες 

  Σιτηρά 1.200 320 - 

  Σύνολο 3.840 1.850  

Υφιστάµενη αρδευόµενη έκταση 5.690  

 
         Πηγή : ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς (2019) 

 

Στην αρδευόµενη έκταση επέκτασης, σύµφωνα µε τον ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς, η 

κατανοµή των καλλιεργειών στην περίµετρο του αρδευτικού προτείνεται ως εξής : 
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Πίνακας 9 : Προτεινόµενη διάρθρωση αρδευόµενων εκτάσεων επέκτασης Κορησού – 

Λιθιάς 

Αρδευόµενη έκταση (στρ) 
Είδος καλλιέργειας 

Κορησός (2) Λιθιά 
Σύστηµα άρδευσης 

  Μηδική 30 10 Άρδευση µε τεχνητή βροχή 

  Αραβόσιτος 30 170 Άρδευση µε σταγόνες 

  Οπωρώνες 50 35 Άρδευση µε σταγόνες 

  Όσπρια 80 80 Άρδευση µε σταγόνες 

  Πατάτες  120 60 Άρδευση µε σταγόνες 

  Κηπευτικά 65 80 Άρδευση µε σταγόνες 

  Σιτηρά 340 10 - 

  Σύνολο 715 435  

Αρδευόµενη έκταση επέκτασης 1.150  

  

            Πηγή : ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς (2019) 

4.6.3. Κατανοµή καλλιεργειών και ανάγκες σε νερό άρδευσης 

Για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των συγκεκριµένων καλλιεργειών, έγιναν οι 

υπολογισµοί σύµφωνα µε την µέθοδο FAO Penman – Monteith. 

Με την εφαρµογή άρδευσης ακριβείας και επιλογή µεθόδου άρδευσης µε σταγόνες, 

εκτιµάται ότι οι καθαρές ανάγκες των καλλιεργειών θα υποστούν µειώσεις :  

• 15% η καλλιέργεια αραβόσιτου και 

• 20% οι καλλιέργειες οπωρώνων, οσπρίων, πατάτας και κηπευτικών. 

•  Η καλλιέργεια µηδικής δεν θα υποστεί µείωση. 
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Πίνακας 10 : Υπολογισµός δυναµικής εξατµισοδιαπνοής για την περιοχή Κορησού - Λιθιάς 
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Μελέτη : Αρδευτικό περιοχής Κορησού - Λιθιάς  

Πίνακας 11 : Φυτικοί συντελεστές καλλιεργειών αγροκτήµατος 
 

Είδος 
Καλλιεργειών 

 

Φυτικοί συντελεστές Kc 

Μήνες 

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος  

  Μηδική 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05  

  Αραβόσιτος 0,56 0,80 1,02 1,05 0,60  

  Οπωρώνες 0,60 0,85 1,00 0,85 0,80  

  Όσπρια 0,60 0,70 0,70 0,60 0,30  

  Πατάτες 0,55 0,80 1,00 0,93 0,15  

  Κηπευτικά 0,65 0,85 0,85 0,60 0,40  

          

Πίνακας 12 : Υπολογισµός αναγκών των καλλιεργειών σε νερό (m3/στρέµµα) 

(Χωρίς αφαίρεση ωφέλιµης βροχόπτωσης Pe)   

Είδος 
Καλλιεργειών 

 

Υδατικές ανάγκες (m3/στρέµµα)  

Μήνες 

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος  

  Μηδική 106,22 142,03 153,92 143,35 101,23  

  Αραβόσιτος 56,65 108,21 149,53 143,35 57,85  

  Οπωρώνες 60,70 114,98 146,60 116,05 77,13  

  Όσπρια 60,70 94,69 102,62 81,92 28,92  

  Πατάτες  55,64 108,21 146,60 126,97 14,46  

  Κηπευτικά 65,76 114,98 124,61 81,92 38,57  

  Μέση µηνιαία βροχόπτωση (πάνω από 7 mm)  

  60,10 32,50 22,40 21,10 31,80  

  Μέση µηνιαία ωφέλιµη βροχόπτωση 

  37,59 13,44 4,60 3,46 12,83  

 

Πίνακας 13 : Υπολογισµός καθαρών αναγκών των καλλιεργειών σε νερό (m3/στρέµµα)   

(Με αφαίρεση ωφέλιµης βροχόπτωσης Pe + εφαρµογή άρδευσης ακριβείας)    

Είδος 
Καλλιεργειών 

Μήνες 
Σύνολο 

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος 

  Μηδική 34,32 128,59 149,32 139,89 88,41 540,53 

  Αραβόσιτος 8,10 80,56 123,19 118,91 19,13 349,89 

  Οπωρώνες 9,24 81,23 113,60 90,07 25,72 319,86 

  Όσπρια 9,24 65,00 78,41 62,76 6,44 221,86 

  Πατάτες  7,22 75,82 113,60 49,40 0,00 246,04 

  Κηπευτικά 11,27 81,23 96,00 62,76 20,59 271,86 

 

Η εκτίµηση της εξατµισοδιαπνοής των καλλιεργειών αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

τον καθορισµό της έκτασης που µπορεί να αρδευτεί από µία δεδοµένη ποσότητα 

νερού, όπως και για τον υπολογισµό της παροχής και κατ΄ επέκταση των 
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διαστάσεων των κάθε τάξης αγωγών µεταφοράς και εφαρµογής του νερού στα 

χωράφια. 

Η εκτίµηση της πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής γίνεται από τη σχέση : 

rc ETKET ×=  

όπου Kc = φυτικός συντελεστής ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας. 

Οι καθαρές ανάγκες σε αρδευτικό νερό In, υπολογίζονται από τη σχέση : 

)( wen GPLRETI +−+=                                     

⇒ Ανάγκες σε νερό έκπλυσης (LR) 

Για να µην επηρεασθεί η απόδοση των καλλιεργειών από την αύξηση της 

αλατότητας του εδάφους κατά την αρδευτική περίοδο, είναι δυνατό να 

απαιτηθεί µία επί πλέον ποσότητα νερού πέρα από αυτή της ETr για την 

έκπλυση των αλάτων. Η ποσότητα αυτή εξαρτάται από την ανθεκτικότητα των 

καλλιεργειών στα διάφορα επίπεδα αλατότητας και από την ποιότητα του 

αρδευτικού νερού. 

Θεωρείται ότι οι απαιτήσεις σε νερό έκπλυσης είναι παρά πολύ µικρές και δεν 

λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των αρδευτικών αναγκών, οπότε 

LR=0. 

⇒ Υπόγεια στάθµη νερού (Gw) 

Από την εδαφολογική µελέτη που έχει συνταχθεί για την περιοχή, προκύπτει ότι 

η υπόγεια στάθµη βρίσκεται σε βάθος µεγαλύτερο από δύο µέτρα ακόµη και 

κατά τους χειµερινούς µήνες και ελάχιστα συµβάλλει στην τροφοδότηση των 

καλλιεργειών σε νερό, οπότε Gw=0. 

Εποµένως, η παραπάνω σχέση γίνεται :  

en PETI −=  

όπου :  In  ==>  οι καθαρές ανάγκες σε αρδευτικό νερό, 

          ET  ==>  η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή και 

          Pe   ==>   η ωφέλιµη βροχόπτωση. 
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Στον παρακάτω Πίνακα 14 έχει προσδιορισθεί και η ειδική παροχή για τον ίδιο µήνα, 

σύµφωνα µε την οποία θα γίνουν οι περαιτέρω υπολογισµοί για τον γεωργοτεχνικό 

σχεδιασµό. 

Πίνακας 14 : Υπολογισµός των αρδευτικών αναγκών σε νερό της συνολικά αρδευόµενης 
έκτασης (άρδευση ακριβείας) 

 

Είδος 
Καλλιεργειών 

Έκταση Μήνες Σύνολο 
(m3) στρ. Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος 

  Μηδική 370 12.697 47.579 55.250 51.759 32.712 199.998 

  Αραβόσιτος 1.800 14.584 145.008 221.739 214.032 34.443 629.805 

  Οπωρώνες 900 8.320 73.109 102.237 81.061 23.150 287.876 

  Όσπρια 465 4.299 30.225 36.462 29.185 2.994 103.165 

  Πατάτες  890 6.427 67.481 101.101 43.968 0 218.977 

  Κηπευτικά 475 5.352 38.585 45.602 29.812 9.781 129.133 

  Σιτηρά  1.940 0 0 0 0 0 0 

  Σύνολο 6.840 51.679 401.986 562.390 449.817 103.080 1.568.954 

  Κατανάλωση νερού µε συντελεστή απόδοσης εφαρµογής της άρδευσης 0,90 

  Συνολικές καταναλώσεις (m3) 57.422 446.652 624.878 499.797 114.534 1.743.282 

  Ειδική παροχή (lt/sec*στρ) 0,0031 0,0252 0,0341 0,0273 0,0065 0,0193 

  Κατανάλωση νερού µε απώλειες δικτύου (10% της µέσης µηνιαίας παροχής) 

  Συνολικές καταναλώσεις (m3) 92.287 481.517 659.744 534.662 149.399 1.917.610 

  Ειδική παροχή (lt/sec*στρ) 0,0050 0,0272 0,0360 0,0292 0,0084 0,0212 

  Ειδική παροχή για 18ωρη λειτουργία του δικτύου 

  Τελική ειδική παροχή (lt/sec*στρ) 0,0067 0,0362 0,0480 0,0389 0,0112 0,0283 

 

4.6.4. Προσδιορισµός αρδευτικών αναγκών 

44..66..44..11..  ΕΕππιιλλοογγήή  µµεεθθόόδδοουυ  άάρρδδεευυσσηηςς  

Οι εδαφικές, οι τοπογραφικές (ανάγλυφο), οι αγρονοµικές (δενδρώδεις καλλιέργειες) 

καθώς και οι κλιµατικές συνθήκες, επιβάλλουν την εφαρµογή της τεχνητής βροχής 

µε εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης και στάγδην άρδευσης. 

Τα συστήµατα άρδευσης που χρησιµοποιούνται είναι:  

� καταιονισµός µε εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης (άρδευση µε καρούλι) για την 

καλλιέργεια της µηδικής και 

� µικροάρδευση (σταγόνα και µικροκαταιονισµός) για οπωρώνες, αραβόσιτο (σε 

µεγάλο µέρος της έκτασής του), πατάτες, όσπρια και κηπευτικά. 
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Επειδή στο µεγαλύτερο µέρος των καλλιεργειών (πλην της µηδικής) εφαρµόζονται 

µέθοδοι µικροάρδευσης (κυρίως στάγδην), η αποδοτικότητα εφαρµογής της 

άρδευσης για όλο το αρδευτικό δίκτυο ανέρχεται σε :  

9,0=fE  ή 90%. 

44..66..44..22..  ΕΕππιιλλοογγήή  ααρρδδεευυττιικκήήςς  µµοοννάάδδααςς  

Στην περιοχή έχει ήδη εκτελεσθεί αναδασµός και η έκταση της τυπικής αρδευτικής 

µονάδας έχει καθορισθεί σε 40 στρέµµατα, που αντιστοιχεί στην έκταση που θα 

εξυπηρετείται από µία υδροληψία. 

Για την Κορησό οι υπάρχουσες υδροληψίες ανέρχονται σε 100 και επαρκούν για την 

εύρυθµη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου (Κ1 & Κ2) ενώ για τη Λιθιά ανέρχονται 

σε 40 και επαρκούν για την εύρυθµη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 

Για την έκταση της επέκτασης στην Κορησό 2 (Κ2) θα απαιτηθούν 26 υδροληψίες 

(14 µονές και 6 διπλές) και για την έκταση της επέκτασης στην Λιθιά θα απαιτηθούν 

8 υδροληψίες µονές. 

44..66..44..33..  ΠΠααρρααδδοοχχέέςς  υυδδρροολληηψψιιώώνν  

Για την εύρυθµη λειτουργία του δικτύου και την ικανοποίηση των αγρονοµικών 

απαιτήσεων του προτεινόµενου σχεδίου ανάπτυξης προτείνεται τελικά:  

1. Τρόπος άρδευσης : Σταγόνες (πλην µηδικής). 

2. Αρδευτική µονάδα : 40 στρέµµατα. 

3. Ηµερήσια διάρκεια λειτουργίας δικτύου : 18 ώρες. 

4. Σύνολο υδροληψιών : 154 (120 υφιστάµενες και 34 νέες) 

5. Εύρος άρδευσης : 8 ηµέρες. 

6. Ελάχιστη πίεση στην έξοδο της υδροληψίας  : 2,5 bar = 25 µέτρα. 

Η παροχή των υφιστάµενων υδροληψιών ανέρχεται σε 9 lt/sec. Προτείνεται και η 

παροχή των νέων υδροληψιών να είναι ή ίδια µε των υφιστάµενων. ∆ηλαδή για κάθε 

40 στρέµµατα θα υπάρχει και µία υδροληψία µε τα εξής χαρακτηριστικά : 

o Μέγιστη παροχή λειτουργίας Q = 9 l/s ή 32,4m3/h 

o Ελάχιστη πίεση λειτουργίας Pmin = 25m ή 2,5atm 

o Αριθµός στοµίων ανά υδροληψία : Ένα(1). 
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4.6.5. Λειτουργία δεξαµενών Κορησού ∆2 και Λιθιάς ∆3 

Ως προς την ∆εξαµενή ∆2 της Κορησού, στην αρχή της αρδευτικής εβδοµάδας, 

θεωρείται γεµάτη µε 2000m³. Από εκεί κι έπειτα, κάθε ώρα θα εισρέουν στη 

δεξαµενή 583,20m³ και θα εκρέουν 680,40m³ (21 υδροληψίες*32,40m³/h*1h), 

εποµένως θα εµφανίζεται έλλειµµα νερού 97,20m³ και ο όγκος της δεξαµενής θα 

µειώνεται. Όπως εµφαίνεται στον Πίνακα 15, για να µην αδειάσει η δεξαµενή 

πλήρως, η άρδευση θα πρέπει να διαρκεί 18 ώρες. Επίσης, στις 6 ώρες που θα 

υπάρχει διακοπή άρδευσης, θα προλαβαίνει να επανέλθει ο όγκος της δεξαµενής στα 

2000m³, ώστε να εµφανιστεί ο ίδιος κύκλος ισοζυγίου την επόµενη µέρα. 

Πίνακας 15 : Λειτουργία δεξαµενής ∆2 κατά την περίοδο υψηλότερης ζήτησης 
 

Ώρα
Αρχικός Όγκος 

(m³)

Εισροή I

(m³)

Εκροή Q

(m³)

∆ιαφορά

( I - Q )

Τελικός Όγκος

(m³)

1η 2000,0 583,20 680,40 -97,20 1902,8

2η 583,20 680,40 -97,20 1805,6

3η 583,20 680,40 -97,20 1708,4

4η 583,20 680,40 -97,20 1611,2

5η 583,20 680,40 -97,20 1514,0

6η 583,20 680,40 -97,20 1416,8

7η 583,20 680,40 -97,20 1319,6

8η 583,20 680,40 -97,20 1222,4

9η 583,20 680,40 -97,20 1125,2

10η 583,20 680,40 -97,20 1028,0

11η 583,20 680,40 -97,20 930,8

12η 583,20 680,40 -97,20 833,6

13η 583,20 680,40 -97,20 736,4

14η 583,20 680,40 -97,20 639,2

15η 583,20 680,40 -97,20 542,0

16η 583,20 680,40 -97,20 444,8

17η 583,20 680,40 -97,20 347,6

18η 583,20 680,40 -97,20 250,4

19η 583,20 583,20 833,6

20η 583,20 583,20 1416,8

21η 583,20 583,20 2000,0

22η 0,00 2000,0

23η 0,00 2000,0

24η 0,00 2000,0

ΣΥΝΟΛΟ 12247,2 12247,20

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 24ωρης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Κορησού ∆2 2000m³ ΓΙΑ 18ωρη ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
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Ως προς την ∆εξαµενή ∆3 της Λιθιάς, στην αρχή της αρδευτικής εβδοµάδας, 

θεωρείται γεµάτη µε 2600m³. Από εκεί κι έπειτα, κάθε ώρα θα εισρέουν στη 

δεξαµενή 555,43m³ και θα εκρέουν 648,00m³ (20 υδροληψίες*32,40m³/h*1h), 

εποµένως θα εµφανίζεται έλλειµµα νερού 92,57m³ και ο όγκος της δεξαµενής θα 

µειώνεται. Όπως εµφαίνεται στον Πίνακα 16, για να µην αδειάσει η δεξαµενή 

πλήρως, η άρδευση θα πρέπει να διαρκεί 18 ώρες. Επίσης, στις 6 ώρες που θα 

υπάρχει διακοπή άρδευσης, θα προλαβαίνει να επανέλθει ο όγκος της δεξαµενής στα 

2600m³, ώστε να εµφανιστεί ο ίδιος κύκλος ισοζυγίου την επόµενη µέρα. 

Πίνακας 16 : Λειτουργία δεξαµενής ∆2 κατά την περίοδο υψηλότερης ζήτησης 
 

Ώρα
Αρχικός Όγκος 

(m³)

Εισροή I

(m³)

Εκροή Q

(m³)

∆ιαφορά

( I - Q )

Τελικός Όγκος

(m³)

1η 2600 555,43 648,00 -92,57 2507,4

2η 555,43 648,00 -92,57 2414,9

3η 555,43 648,00 -92,57 2322,3

4η 555,43 648,00 -92,57 2229,7

5η 555,43 648,00 -92,57 2137,2

6η 555,43 648,00 -92,57 2044,6

7η 555,43 648,00 -92,57 1952,0

8η 555,43 648,00 -92,57 1859,4

9η 555,43 648,00 -92,57 1766,9

10η 555,43 648,00 -92,57 1674,3

11η 555,43 648,00 -92,57 1581,7

12η 555,43 648,00 -92,57 1489,2

13η 555,43 648,00 -92,57 1396,6

14η 555,43 648,00 -92,57 1304,0

15η 555,43 648,00 -92,57 1211,5

16η 555,43 648,00 -92,57 1118,9

17η 555,43 648,00 -92,57 1026,3

18η 555,43 648,00 -92,57 933,7

19η 555,43 555,43 1489,2

20η 555,43 555,43 2044,6

21η 555,43 555,43 2600,0

22η 0,00 2600,0

23η 0,00 2600,0

24η 0,00 2600,0

ΣΥΝΟΛΟ 11664,03 11664,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 24ωρης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Λιθιάς ∆3 2600m³ ΓΙΑ 18ωρη ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
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5. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

5.1. Οικονοµοτεχνική αξιολόγηση τύπου σωληνώσεων δικτύου 

Στην κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων του δικτύου άρδευσης εξετάσθηκε η 

χρήση των ακόλουθων τύπων σωληνώσεων : 

• Σωληνώσεις άρδευσης από σκληρό PVC σειράς 100 

• Σωληνώσεις άρδευσης από ενισχυµένο πολυαιθυλένιο HDPE 

Αναφέρονται ακόλουθα τα κύρια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για τους δύο υπό 

εξέταση τύπους σωληνώσεων 

A.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ PVC 

Πλεονεκτήµατα 

⇒ Η τεχνική σύνδεσης και κατασκευής των σωληνώσεων είναι γνωστή και 

υπάρχει µεγάλη εµπειρία από τους κατασκευαστές παρόµοιων έργων 

⇒ Τα ειδικά τεµάχια που χρησιµοποιούνται είναι συνήθως χυτοσιδηρά, τα οποία 

συναντώνται ευρέως στην αγορά και είναι εύκολης σύνδεσης. 

⇒ ∆εν απαιτείται ιδιαίτερος εξειδικευµένος εξοπλισµός για την σύνδεση των 

σωληνώσεων µεταξύ τους κατά την διάρκεια της κατασκευής 

⇒ Κατά την συντήρηση του δικτύου το προσωπικό των φορέων δεν απαιτείται 

να είναι ιδιαίτερα εκπαιδευµένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

συντήρησης 

⇒ Απαιτούνται απλές δοκιµές καλής εγκατάστασης (δοκιµές στεγανοποίησης και 

υδραυλική δοκιµή) 

Μειονεκτήµατα 

⇒ Παράγονται σε ευθύγραµµα µήκη σωληνώσεων (τυπικά 6 m) µε κώδωνα στο 

ένα άκρο τους στο οποίο ευρίσκεται ο στεγανοποιητικός ελαστικός δακτύλιος 

(Ο ring). Κατά την σύνδεση των σωληνώσεων µεταξύ τους (µε απλή 

εισαγωγή του ευθέως άκρου του ενός εκ των δύο σωληνώσεων στο κώδωνα 

του άλλου) υπάρχει περίπτωση εισαγωγής ξένων σωµατιδίων µεταξύ του 
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στεγανοποιητικού δακτυλίου και του σωλήνα µε αποτέλεσµα πρόωρη φθορά 

και σταδιακή δηµιουργία διαρροών. 

⇒ Το υλικό κατασκευής δεν ανέχεται µεγάλες καταπονήσεις σε κρούση µε 

αποτέλεσµα συχνές θραύσεις των σωληνώσεων κατά την εγκατάσταση και 

κατά την διάρκεια της λειτουργίας του δικτύου (ιδιαίτερα εάν το υλικό της 

επίχωσης δεν είναι το προδιαγραφόµενο αλλά περιλαµβάνει πέτρες ή άλλα 

παρόµοια υλικά). 

⇒ Το PVC παρουσιάζει πρόβληµα πρόωρης γήρανσης όταν παραµένει 

εκτεθειµένο στην ηλιακή ακτινοβολία µε αποτέλεσµα να καθίσταται ψαθηρό, 

γεγονός που αγνοείται συνήθως κατά την διάρκεια της κατασκευής ιδιαίτερα 

όταν χρησιµοποιούνται σωληνώσεις που έχουν αποθηκευτεί σε υπαίθριους 

χώρους για µεγάλο χρονικό διάστηµα πριν την χρήση τους. Συνέπεια της 

ψαθηρότητας του υλικού είναι η αύξηση του ποσοστού των θραύσεων και 

διαρροών ακόµα και σε νέα σχετικά δίκτυα. 

⇒ Τα σηµεία σύνδεσης των σωληνώσεων µεταξύ τους αποτελούν πιθανά σηµεία 

διαρροών ειδικά µετά την παρέλευση χρόνων λειτουργίας 

⇒ Απαιτείται εγκατάσταση πακτώσεων σε µεγαλύτερη έκταση από είδη 

σωληνώσεων µε συγκόλληση καθόσον όλα τα µέρη του είναι µηχανικά 

ασύνδετα µεταξύ τους. 

A.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ HDPE 

Πλεονεκτήµατα 

⇒ Οι σωλήνες παράγονται σε κουλούρες για διάµετρο µέχρι Φ125 µε 

αποτέλεσµα το µεγαλύτερο µέρος των δικτύων (ιδιαίτερα για µικρού έως 

µεσαίου µεγέθους οικισµούς) να κατασκευάζεται ταχύτερα και µε λιγότερες 

συνδέσεις των σωληνώσεων του δικτύου µεταξύ τους. 

⇒ Η σύνδεση των σωληνώσεων µεταξύ τους γίνεται µε αυτογενή συγκόλληση 

µε αποτέλεσµα πολύ µεγάλη ασφάλεια έναντι διαρροών κατά την διάρκεια 

λειτουργίας του δικτύου. 

⇒ Λόγω της ελαστικότητας του υλικού είναι δυνατή η σταδιακή αλλαγή 

διεύθυνσης χωρίς απαραίτητα την χρήση ειδικών τεµαχίων όπως καµπύλες, 

που καθιστά ευκολότερη την εγκατάστασή τους. 
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⇒ Μεγάλη αντοχή σε καταπόνηση, σε κρούση και συγκριτικά χαµηλότερη 

ευαισθησία σε γήρανση µετά από παρατεταµένη έκθεση στην ηλιακή 

ακτινοβολία. 

⇒ Πολύ καλή συµπεριφορά σε θραύση σε περίπτωση επιχώσεων µε ξένα 

σώµατα (πέτρες κλπ) λόγω αυξηµένης ελαστικότητας και αντοχής. 

⇒ ∆ύνανται να χρησιµοποιηθούν τα κλασσικά ειδικά τεµάχια σύνδεσης 

δικλείδων κλπ. (π.χ. θηλυκά ενωτικά) καθόσον οι εξωτερικές διάµετροι των 

σωληνώσεων πολυαιθυλενίου είναι ίδιες µε εκείνες των σωληνώσεων PVC (αν 

και δεν προτείνεται γιατί αυτές οι συνδέσεις όπως αναφέρθηκε προηγούµενα 

είναι πηγή διαρροών του δικτύου) 

⇒ Απαιτούνται απλές δοκιµές καλής εγκατάστασης (δοκιµές στεγανοποίησης και 

υδραυλική δοκιµή). 

⇒ Απαιτούν συγκριτικά λιγότερες πακτώσεις ως προς είδη σωληνώσεων µε 

συνδέσεις κεφαλής καθόσον ο σωλήνας είναι ενιαίος µηχανικά σε όλο το 

µήκος του.  

Μειονεκτήµατα 

⇒ Απαιτείται ειδικός εξοπλισµός στην συγκόλληση των σωληνώσεων µεταξύ 

τους (αυτογενή συγκόλληση), ο οποίος θα επιτρέπει την ορθή µετωπική 

συγκόλληση µε έλεγχο της θερµοκρασίας, του χρόνου και της διατηρούµενης 

αξονικής δύναµης κατά την διάρκεια της συγκόλλησης. 

⇒ Το προσωπικό κατασκευής του δικτύου και του φορέα που είναι υπεύθυνος 

για την συντήρησή του πρέπει να εκπαιδευτεί στις απαιτούµενες τεχνικές 

σύνδεσης 

⇒ Τα ειδικά τεµάχια διασύνδεσης είναι ακριβότερα και απαιτούν ιδιαίτερη 

τεχνική εγκατάστασης (π.χ. πλαστικοί λαιµοί αυτοσυγκολούµενοι και χρήση 

µεταλλικών φλαντζών τόρνου για φλαντζωτές συνδέσεις) 

⇒ Ο φορέας συντήρησης του δικτύου θα πρέπει να προβεί στην προµήθεια του 

σχετικού εξοπλισµού σε περιπτώσεις επισκευών ή µικρών επεκτάσεων του 

δικτύου. 

⇒ Στις µεγάλες διαµέτρους απαιτείται αυξηµένη προσοχή για την επιτυχή 

µετωπική συγκόλληση των σωληνώσεων µεταξύ τους λόγω του µεγέθους και 

του αυξηµένου βάρους τους. 
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Όλα τα παραπάνω ετέθησαν υπόψη στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία µας 

γνωστοποίησε την τελική της απόφαση για την επιλογή σωληνώσεων µε υλικό 

κατασκευής πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς. 

5.2. Παροχές Υδραυλικού υπολογισµού 

5.2.1. Χρήση του τύπου του CLEMENT: 

Σε περίπτωση λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου «κατά ζήτηση», οι παροχές σε µία 

θέση στο δίκτυο, θα υπολογίζονται από τον συνολικό αριθµό των υδροληψιών (N) 

που λειτουργούν ταυτόχρονα, κατάντη της θέσης αυτής, βάσει της σχέσης: 

Ν= RP+u [p (1-p)R]1/2           (1) 

που ονοµάζεται 1ος τύπος του CLEMENT ο οποίος για u = ε (της τυποποιηµένης 

κανονικής κατανοµής) δίδει σε κάθε θέση του δικτύου τον ανωτέρω αριθµό ανοιχτών 

υδροληψιών, σε συνάρτηση µε τις τιµές R,P, u =ε. 

Η τιµή u = ε εξαρτάται από την ποιότητα λειτουργίας του δικτύου (φ) και 

χαρακτηρίζει τη στάθµη πιθανότητας της σύγχρονης λειτουργίας (N) υδροληψιών εκ 

του συνόλου των εγκατεστηµένων (R) στο αρδευτικό δίκτυο. 

Στην ανωτέρω σχέση (1) η µέση τιµή είναι µ=R.Ρ. και η τυπική απόκλιση σ =[Ρ(1-

P)R]1/2 και N= µ+ε6. 

Σηµειώνεται ότι: 

N= Ο αριθµός των στοµίων των ανοιχτών υδροληψιών που λειτουργούν ταυτόχρονα 

και βρίσκονται κατάντη κάθε θέσης του δικτύου 

R= ο συνολικός αριθµός των εγκατεστηµένων στοµίων των υδροληψιών που 

βρίσκονται κατάντη κάθε θέσης του δικτύου 

p = η µέση πιθανότητα λειτουργίας των στοµίων, (p = 1/Β, Β= βαθµός ελευθερίας 

που καθορίζεται στη γεωργική µελέτη) 

u = συντελεστής που εξαρτάται από την ποιότητα λειτουργίας του δικτύου 

(λαµβάνεται u=ε) 

ε= τυποποιηµένη τυχαία µεταβλητή κανονικής κατανοµής 

φ= ποιότητα λειτουργίας του δικτύου 
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Ως ποιότητα λειτουργίας του δικτύου χαρακτηρίζεται εκείνη για την οποία σε κάθε 

εξυπηρετούµενο στόµιο υδροληψίας το υψόµετρο της πιεζοµετρικής γραµµής αµέσως 

ανάντη αυτού, παραµένει για επιθυµητή στάθµη πιθανότητας του δικτύου ή 

ποιότητας λειτουργίας (φ), µεγαλύτερο ή ίσο προς το απαιτούµενο. 

Σε ένα δίκτυο που συντίθεται από (m) οµάδες στοµίων (i) και κάθε οµάδα 

χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία (Ri, Pi) όπου ο αριθµός i=m των ανοιχτών στοµίων 

(Νi) που λειτουργούν και οι αντίστοιχες παροχές (Qi) θα είναι: 

 

 

 
qoi= σταθερή παροχή των υδροληψιών (i) της οµάδας (m) 

Με τον ανωτέρω καθορισµό της ποιότητας λειτουργίας (φ) του δικτύου προέκυψε 

από επιστηµονικές εργασίες ότι η εφαρµογή των παροχών µε τις ανωτέρω σχέσεις 

(1), (2) και (3) σε όλα τα τµήµατα του δικτύου που εξυπηρετούν περισσότερα από 

δέκα στόµια υδροληψίας και σε συνάρτηση µε την πιθανότητα p είναι η 

ενδεδειγµένη. Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση των απαιτούµενων υψοµέτρων των 

πιεζοµετρικών γραµµών αµέσως ανάντη όλων των στοµίων, για την επιθυµητή 

στάθµη πιθανότητας(φ) για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς των ανοιχτών 

στοµίων που λειτουργούν κατάντη µιας εξεταζόµενης θέσης ενός τµήµατος του 

δικτύου. 

Οι παροχές σχεδιασµού (Qi) που ονοµάζονται και παροχές Clement θα 

εφαρµόζονται σε κάθε τµήµα του δικτύου που εξυπηρετεί περισσότερα από δέκα 

(10) στόµια και θα προκύπτουν µε βάση τον αριθµό των εξυπηρετούµενων ανοιχτών 

στοµίων (Ni) κατάντη του εξεταζόµενου τµήµατος (i) και για την καθορισθείσα 

ποιότητα λειτουργίας (φ). 

Για αριθµό στοµίων (Ν) µικρότερο ή ίσο από δέκα (R≤10) στα τέρµατα του δικτύου 

ο αριθµός των ανοιχτών στοµίων που λειτουργούν συγχρόνως και η αντίστοιχη 

παροχή θα υπολογίζεται προσθετικά µέχρι τεσσάρων στοµίων, σε κάθε περίπτωση. 

Για αριθµό µεγαλύτερο των τεσσάρων και µέχρι δέκα στοµίων (4<R ≤10) και µόνο 

σε αυτές τις περιπτώσεις θα εφαρµόζονται πάλι οι σχέσεις (1), (2) και (3), 

λαµβάνοντας ως φ=0,90 αν καθορίζεται ποιότητα λειτουργίας του δικτύου φ<0,90 
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στη γεωργική µελέτη. Αν καθορίζεται στη γεωργική µελέτη φ>0,90 τότε λαµβάνεται 

η τιµή αυτή. 

Κατά την εφαρµογή των σχέσεων (1), (2) και (3) σε όλα τα τµήµατα του δικτύου 

οι προκύπτουσες τιµές Ν θα στρογγυλοποιούνται στον αµέσως µεγαλύτερο αριθµό 

υδροληψίας. 

Με τον τρόπο αυτό προκύπτει µία αύξηση των απωλειών, αφού µε τις σχέσεις (1) και 

(2) προκύπτει ολίγο µεγαλύτερος αριθµός ανοιχτών υδροληψιών Ν στους αγωγούς 

τελευταίας τάξης. Η αύξηση αυτή είναι αποδεκτή διότι αφενός µεν απλοποιείται η 

διαδικασία του υπολογισµού για R≤10 και αφετέρου παρέχεται µεγαλύτερη ασφάλεια 

στην λειτουργία των αγωγών τελευταίας τάξης. 

Οι τιµές των συντελεστών u=ε θα λαµβάνονται από ένα πίνακα κανονικής 

συνάρτησης κατανοµής δηλαδή π.χ. για φ=0,90 - 0,95 - 0,99, κλπ, αντίστοιχα u =ε 

= 1,28 - 1,645 - 2,33, κλπ. 

Συνιστάται να λαµβάνεται ποιότητα λειτουργίας του δικτύου (φ) =0,90 έως 0,95 για 

R>10 εκτός αν καθορίζεται αιτιολογηµένα µεγαλύτερη ή µικρότερη ποιότητα (φ) στη 

γεωργική µελέτη. 

Επίσης συνιστάται κατά το εφικτό ο χρόνος λειτουργίας του δικτύου εντός του 

24ώρου να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερος για την επίτευξη χαµηλότερης 

πιθανότητας και αντίστοιχα χαµηλότερων παροχών σχεδιασµού, ώστε να 

επιτυγχάνεται ο σχεδιασµός οικονοµικότερων δικτύων.» 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούµε ως µέση πιθανότητα λειτουργίας p=0.0859 

και ποιότητα λειτουργίας του δικτύου (φ) =0,95 µε πλήθος κατάντη υδροστοµίων τα 

6. 

Με βάση τους τύπους (1), (2) και (3) υπολογίστηκαν οι παροχές Clement για κάθε 

ζώνη άρδευσης και παρατίθενται παρακάτω: 

Πίνακας 17 : Παροχές διαστασιολόγησης Clement αρδευτικού δικτύου 

ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)

ΠΑΡΟΧΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ CLEMENT ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΟΡΗΣΟΣ 2 ΛΙΘΙΑ

680,40 648,00
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5.2.2. Επιτρεπόµενες ταχύτητες ροής αρδευτικών δικτύων 

Με βάση το Παράρτηµα της Εγκυκλίου ∆. 22.200/ 30-7-1977/ Υ.∆.Ε έχουν 

καθοριστεί οι µέγιστες επιτρεπόµενες ταχύτητες αγωγών αρδευτικών δικτύων βάσει 

της εσωτερικής τους διαµέτρου. Το απόσπασµα εµφαίνεται στον Πίνακα 13 που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 18 : Οι µέγιστες επιτρεπόµενες ταχύτητες ροής στην Ελλάδα 

 

Με βάση τα παραπάνω, στον Πίνακα 19 που ακολουθεί, εµφαίνονται οι αγωγοί που 

προτείνονται στο τελικό αρδευτικό δίκτυο (πολυαιθυλενίου HDPE 12.5Atm) και οι 

αντίστοιχες µέγιστες επιτρεπόµενες ταχύτητες ροής που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 

επίλυση του. 

Πίνακας 19 : Μέγιστες επιτρεπόµενες ταχύτητες ροής αγωγών αρδευτικού δικτύου 

 

Φ32_12.5Atm 1,55 Φ200_12.5Atm 1,85

Φ40_12.5Atm 1,55 Φ225_12.5Atm 2,00

Φ50_12.5Atm 1,55 Φ250_12.5Atm 2,00

Φ63_12.5Atm 1,55 Φ280_12.5Atm 2,00

Φ75_12.5Atm 1,55 Φ315_12.5Atm 2,00

Φ90_12.5Atm 1,55 Φ355_12.5Atm 2,00

Φ110_12.5Atm 1,55 Φ400_12.5Atm 2,00

Φ125_12.5Atm 1,55 Φ450_12.5Atm 2,10

Φ140_12.5Atm 1,55 Φ500_12.5Atm 2,10

Φ160_12.5Atm 1,85 Φ560_12.5Atm 2,20

Φ180_12.5Atm 1,85 Φ630_12.5Atm 2,20

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΡΟΗΣ (m/s)

ΑΓΩΓΩΝ HDPE ΑΝΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΚΛΑΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
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5.2.3. Βελτιστοποίηση δικτύου – Οικονοµικότερη λύση 

Ως ελάχιστη πίεση στους Κόµβους που φέρουν υδροληψίες, ορίστηκε η πίεση των 

25m (~2,5bars). 

Πραγµατοποιήθηκε υδραυλική επίλυση κάθε αρδευτικής ζώνης µε τρόπο ώστε να 

ικανοποιούνται οι περιορισµοί και οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας που προαναφέρθηκαν 

(πιέσεις, ταχύτητες ροής), µε βάση τις παροχές Clement που υπολογίστηκαν καθώς 

και µε χρήση αλγορίθµου βελτιστοποίησης που διαθέτει η σουίτα προγραµµάτων της 

Τεχνολογισµικής Works. 

Για να καταστεί εφικτή η βελτιστοποίηση, εισήχθησαν σε βάση δεδοµένων όλες οι 

πιθανές διάµετροι αγωγών από HDPE 12.5Atm που µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

καθώς και οι επίσηµες τιµές τους. 

Για να είναι επιτυχής και αποδοτική η βελτιστοποίηση, θα πρέπει να ισχύουν 

ορισµένες προϋποθέσεις: 

• Ο αλγόριθµος βελτιστοποίησης εφαρµόζεται σε ακτινωτά δίκτυα αγωγών (δηλαδή 

δίκτυα χωρίς βρόγχους) µε ακριβώς έναν ταµιευτήρα. 

• Οι προδιαγραφές αγωγών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι 

πλήρως ορισµένες, δηλαδή να περιλαµβάνουν το κόστος της διατοµής ανά µ.µ. 

(συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών, ειδικών τεµαχίων κλπ), την διάµετρο, τον 

συντελεστή τριβής κλπ. 

• Η βελτιστοποίηση γίνεται µε την µέθοδο SIMPLEX. 

Τελικά, προέκυψαν δίκτυα αγωγών που ικανοποιούν πλήρως όλες τις προδιαγραφές 

και έχουν υπολογιστεί ώστε να είναι τα οικονοµικότερα µε σύγχρονες µεθόδους 

βελτιστοποίησης. Σε αυτά τα τελικά δίκτυα η µελέτη υδραυλικού πλήγµατος 

καθόρισε, όπου υπήρχαν υπερπιέσεις, κλάσεις πίεσης αγωγών µεγαλύτερες από τις 

υπολογισθείσες. 

Όλα τα αναλυτικά αποτελέσµατα των υπολογισµών αυτών αναφέρονται στο τεύχος 

της µελέτης «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» που παραδίδεται. 
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

6.1. Γενικά 

Η παρούσα µελέτη κατόπιν και της επικαιροποίησης της γεωργοοικονοµικής µελέτης 

του αρδευτικού δικτύου αφορά στην επέκταση του αρδευτικού στην περιοχή 

Κορησός 2 και στη Λιθιά. 

Τα µεγέθη για τον ποσοτικό προσδιορισµό του έργου άρδευσης είναι: 

1. Η έκταση του υφιστάµενου αρδευτικού έργου ανέρχεται συνολικά σε 

3.840στρ. 

2. Η έκταση του αρδευτικού έργου στις περιοχές επέκτασης ανέρχεται σε 

1.150στρ. 

6.2. Προτεινόµενα έργα 

Τα προτεινόµενα προς κατασκευή έργα, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

εκσυγχρονισµού και επέκτασης του υφιστάµενου αρδευτικού, είναι τα παρακάτω: 

1. Κατασκευή των τροφοδοτικών αγωγών διασύνδεσης των περιοχών 

επέκτασης µε την υπάρχουσα δεξαµενή, καθώς και διασύνδεσης αυτών µε 

τους υφιστάµενους τροφοδοτικούς αγωγούς του υπάρχοντος δικτύου για 

την επίτευξη πλήρους υδραυλικής εξισορρόπησης. 

2. Κατασκευή δικτύου διανοµής στις περιοχές επέκτασης του αρδευτικού 

δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των υδροληψιών, δικλείδων και λοιπών 

συστατικών στοιχείων αυτού. 

6.3. Τοποθέτηση αγωγών 

Το αρδευτικό δίκτυο θα υλοποιηθεί µε σωλήνες πολυαιθυλενίου HDΡΕ 12,5Atm, οι 

διατοµές των οποίων θα κυµαίνονται από Φ110 έως Φ355. Ο κανόνας τοποθέτησης 

των αγωγών σε βάθος είναι τα 0,95m, µετρούµενο από την επιφάνεια του εδάφους 

έως τον άξονα του αγωγού. Τα τυπικά πλάτη ορυγµάτων του δικτύου προκύπτουν 

από τον ακόλουθο Πίνακα βάσει των διατοµών των αγωγών που εγκαθίστανται και 

των βαθών τοποθέτησής τους: 
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Εξωτερική διάµετρος 
αγωγού σε mm De 

Bάθος εκσκαφής σε m 

<1,25 
>1,25÷1,7

5 
>1,75÷4,0

0 
>4,00 

250 600 600 700 900 

300 700 700 800 900 

350 750 800 900 1000 

400 800 900 1000 1100 

450 950 1050 1050 1150 

500 1000 1100 1100 1200 

600 1100 1200 1200 1300 

700 1200 1300 1300 1400 

800 1400 1400 1500 1600 

900 1600 1700 1700 1800 

1000 1700 1800 1800 1900 

≥1500 De+1000 De+1000 De+1100 De+1200 

Όταν ο αγωγός τοποθετείται σε βάθος µεγαλύτερο του 1,25m, είναι υποχρεωτική η 

χρήση αντιστηρίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ως πλάτος ορύγµατος λαµβάνεται το 

πλάτος από τον ανωτέρω Πίνακα προσαυξηµένο κατά 20cm. Επιπλέον, όσον αφορά 

στην παρειά του σκάµµατος, προµετράται προσαυξηµένη κατά 20cm πάνω από τη 

στάθµη εδάφους. Αυτό συµβαίνει ώστε να αποφευχθούν πιθανές καταπτώσεις 

προϊόντων εκσκαφής, τα οποία αποθέτονται παραπλεύρως του σκάµµατος. 

Τα τελικά πλάτη ορυγµάτων λαµβάνοντας υπόψη το βάθος εκσκαφής, τη διατοµή 

του αγωγού και τη χρήση αντιστηρίξεων διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΒΑΘΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

[mm]

<1,25 >1,25÷1,75 >1,75÷4,00

110-12.5 600 800 900

125-12.5 600 800 900

140-12.5 600 800 900

160-12.5 600 800 900

180-12.5 600 800 900

200-12.5 600 800 900

225-12.5 600 800 900

250-12.5 600 800 900

315-12.5 700 900 1000

355-12.5 750 1000 1100

Εξωτερική διάµετρος αγωγού σε mm

De

Bάθος εκσκαφής σε m
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Αρχικά θα χρησιµοποιηθεί άµµος για τον εγκιβωτισµό του/των αγωγού/ών. Η πρώτη 

στρώση πάχους 0,10m θα τοποθετείται στον πυθµένα του/των ορύγµατος/ων. 

Κατόπιν, θα εγκαθίστανται οι αγωγοί και στη συνέχεια το σκάµµα θα επιχώνεται µε 

άµµο έως ότου καλυφθεί το άνω µέρος των αγωγών κατά 0,30m. 

Έπειτα, αναλόγως της υφιστάµενης κατάστασης του εδάφους θα έχουµε: 

� στα χέρσα τµήµατα, επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σε στρώσεις 

πάχους µικρότερου των 40cm και συµπύκνωσής έως το 40%. 

� στους αγροτικούς δρόµους, επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σε 

στρώσεις πάχους µικρότερου των 40cm και συµπύκνωσης 95%. 

� στους χωµατόδροµους, επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σε στρώσεις 

πάχους µικρότερου των 40cm και συµπύκνωσης 95% και τελική επίχωση µε 

θραυστό αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο – 150 πάχους 0,20m. 

� Ειδικά στα σηµεία διασταύρωσης µε τον αγωγό φυσικού αερίου TAP η επίχωση 

θα γίνεται πλήρως µε θραυστό αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο – 150. 

� σε αγροτεµάχια, αφαίρεση και αποµάκρυνση (παραπλεύρως του ορύγµατος) 

της φυτικής γης, επίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σε 

στρώσεις πάχους µικρότερου των 40cm και συµπύκνωσης 40% και στη 

συνέχεια αποκατάσταση της φυτικής γης. 

� στα ασφαλτικά οδοστρώµατα, πάνω από το θραυστό υλικό λατοµείου της 

Π.Τ.Π. Ο-150, θα κατασκευαστεί µία στρώση υπόβασης πάχους 0,10m µε 

θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150, µία στρώση βάσης πάχους 0,10m 

από θραυστό υλικό λατοµείου σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο-155 και στη συνέχεια 

µία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 πάχους 

0,05m 

Οι παραπάνω τυπικές διατοµές ορυγµάτων εµφαίνονται στο Σχέδιο ZG78D01. 

Τα βάθη τοποθέτησης των αγωγών του αρδευτικού εµφαίνονται αναλυτικά στις 

µηκοτοµές του έργου ZG78J01 έως ZG78J03. 

Τα συνολικά µήκη του νέου δικτύου άρδευσης ανά διατοµή και κλάση πίεσης 

εµφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα. 
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Γενικό σύνολο 8.055,14       

225 1.637,63

250 559,056

315 540,35

355 1.050,1

160 533,68

180 299,48

200 1.727,86

110 940,11

125 397,56

140 369,36

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ

∆ίκτυα
Εξωτερική 

∆ιάµετρος

(mm)

Συνολικό µήκος σωλήνων

(m)

∆ίκτυο Άρδευσης

(HDPE 12,5atm)

 

Στο δίκτυο περιλαµβάνονται οι αγωγοί Φ110 12,5Atm, οι οποίοι τροφοδοτούν τις 34 

νέες υδροληψίες συνολικού µήκους 170m και οι αγωγοί Φ200 12,5Atm, οι οποίοι 

συνδέουν τις 4 νέες γεωτρήσεις µε τα τελικά δίκτυα συνολικού µήκους 500m. 

6.4. Τεχνικά αρδευτικού δικτύου 

Για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του υπό δηµιουργία αρδευτικού δικτύου 

προβλέπεται και η κατασκευή των παρακάτω τεχνικών έργων:  

6.4.1. Φρεάτια δικλείδων ελέγχου 

∆ικλείδες ελέγχου θα τοποθετηθούν σε σηµεία του δικτύου (διακλαδώσεις αγωγών) 

µε σκοπό την αποµόνωση τµηµάτων του δικτύου σε περίπτωση επισκευών, 

συντήρησης κλπ. Θα τοποθετηθούν µέσα σε κατάλληλα διαµορφωµένα φρεάτια από 

σκυρόδεµα διαστάσεων αναλόγων µε το µέγεθος των δικλείδων και των 

εξαρτηµάτων που θα υπάρχουν µέσα σ’ αυτά.  

Τα φρεάτια αυτά θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα καλύπτονται 

µε χυτοσιδηρά καλύµµατα. Η όλη κατασκευή των φρεατίων αυτών θα γίνει σύµφωνα 

µε τα σχέδια της µελέτης και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα φρεάτια των δικλείδων ελέγχου θα κατασκευαστούν από προκατασκευασµένα 

στοιχεία C16/20, ενώ η επίχωση των φρεατίων περιµετρικά θα γίνει µε προϊόντα 

εκσκαφής ή κατά περίπτωση αναλόγως της προϋπάρχουσας κατάστασης. 
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6.4.2.  Φρεάτια δικλείδων εκκένωσης 

Εκκενωτές θα τοποθετηθούν στα χαµηλότερα σηµεία του δικτύου ώστε να είναι 

δυνατή η εκκένωση τµηµάτων του σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης.  

Τα φρεάτια των δικλείδων εκκενώσεως θα κατασκευαστούν από προκατασκευασµένα 

στοιχεία C16/20, ενώ η επίχωση των φρεατίων θα γίνει µε προϊόντα εκσκαφής.  

6.4.3. Φρεάτια αερεξαγωγών 

Εξαεριστικές δικλείδες διπλής ενέργειας (εισαγωγής – εξαγωγής αέρα) θα 

τοποθετηθούν στα ψηλότερα σηµεία του δικτύου ώστε να είναι δυνατή η εκκένωση 

και η εξαέρωση τµηµάτων του σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης. 

Τα φρεάτια των βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα (αερεξαγωγών) θα 

κατασκευαστούν από προκατασκευασµένα στοιχεία C16/20, ενώ η επίχωση των 

φρεατίων περιµετρικά θα γίνει µε προϊόντα εκσκαφής. 

6.5. ∆ιαστάσεις - τύποι και θέσεις εγκατάστασης φρεατίων 

Η όλη κατασκευή των φρεατίων θα γίνει σύµφωνα µε το Σχέδιο ZG78D02 της 

µελέτης και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα παραπάνω αναφερθέντα στις ενότητες 6.4.1, 6.4.2 & 6.4.3 είδη φρεατίων θα 

εγκατασταθούν στις θέσεις που δείχνονται στα σχετικά σχέδια οριζοντιογραφιών της 

µελέτης. 

Ο εξοπλισµός που θα εγκατασταθεί σε αυτά παρατίθεται στο τεύχος «ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ» 

της παρούσας µελέτης. 

Η σχηµατική διάταξη κοµβολογίου, η θέση εγκατάστασης, ο τύπος και οι  διαστάσεις 

όλων των προς κατασκευή φρεατίων του έργου παρατίθενται στον ακόλουθο 

συγκεντρωτικό πίνακα (ταξινοµηµένα ανά αριθµό σχεδίου οριζοντιογραφίας της 

µελέτης) : 
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ΤΥΠΟΙ  &  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ

α/α

Σχηµατική 

διάταξη 

κοµβολογίου

Κόµβος

Σχέδιο 

οριζοντιο-

γραφίας

Περιγραφή θέσης
Κωδικός τύπου 

φρεατίου
Τύπος

Μήκος

[m]

Πλάτος

[m]

1 ∆ιάταξη Νο 1 Κ1 1
Κεντρικό φρεάτιο διασύνδεσης νέου 

δικτύου και αποµόνωσης Κορησού
Μ1 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 3,50 2,00

2 ∆ιάταξη Νο 2 Κ7 1
Φρεάτιο διακλάδωσης- αποµόνωσης & 

διασύνδεση µίας υδροληψίας
Μ2 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 2,50 2,00

3 ∆ιάταξη Νο 3 Κ17 2 Φρεάτιο διακλάδωσης- αποµόνωσης Μ2 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 2,50 2,00

4 ∆ιάταξη Νο 4 Κ26 2 Φρεάτιο διακλάδωσης- αποµόνωσης Μ3 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 3,00 2,00

5 ∆ιάταξη Νο 5 Κ54 4
Φρεάτιο διακλάδωσης- αποµόνωσης & 

διασύνδεση µίας υδροληψίας
Μ3 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 3,00 2,00

6 ∆ιάταξη Νο 6 Κ65 4 Φρεάτιο διακλάδωσης- αποµόνωσης Μ2 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 2,50 2,00

7 ∆ιάταξη Νο 7 Κ5 1 Φρεάτιο αεροεξαγωγού Μ4 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 2,00 1,50

8 ∆ιάταξη Νο 8 Κ26.9 2
Φρεάτιο αεροεξαγωγού - αλλαγής 

κατεύθυνσης
Μ5 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 1,50 1,50

9 ∆ιάταξη Νο 9 Κ48 4 Μονοθάλαµο φρεάτιο εκκένωσης Μ1 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 3,50 2,00

10 ∆ιάταξη Νο 10 Λ29 9 ∆ιθάλαµο φρεάτιο εκκένωσης ∆1 ∆ΙΘΑΛΑΜΟ 3,00 2,00

11 ∆ιάταξη Νο 11 Λ5 8 Φρεάτιο διακλάδωσης- αποµόνωσης Μ6 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 3,50 3,00

12 ∆ιάταξη Νο 12 Λ24 9 Φρεάτιο διακλάδωσης- αποµόνωσης Μ7 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 2,00 2,00

13 ∆ιάταξη Νο 14 ΣΛ1 8
Κεντρικό φρεάτιο διασύνδεσης νέου 

δικτύου και αποµόνωσης Λιθιάς
Μ2 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 2,50 2,00

14 ∆ιάταξη Νο 15 Λ5.20 9 Φρεάτιο διακλάδωσης- αποµόνωσης Μ7 ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 2,00 2,00

 

 
 

6.6. Υδροληψίες 

Οι υδροληψίες άρδευσης θα είναι τύπου «Α» SCHLUMBERGER ή ανάλογου τύπου µε 

ρύθµιση πιέσεως του ενός στοµίου και κορµό µε ενσωµατωµένη αυτόµατη διάταξη 

εκκένωσης αντιπαγετικής προστασίας. 

Τα τεµάχια των υδροληψιών για ολόκληρη την έκταση του αρδευτικού δικτύου 

ανέρχονται σε 154. Από αυτές οι 120 είναι υφιστάµενες, οι οποίες θα 

αντικατασταθούν και οι 34 είναι νέες προς εγκατάσταση. Στις υφιστάµενες 

υδροληψίες θα αφαιρεθεί το σώµα τους έως τον κατακόρυφο χυτοσιδηρό σωλήνα 

2,5’’ (DN65), θα τοποθετηθεί φλαντζωτή διαστολή dn65/DN100 και κατόπιν θα 

εγκατασταθεί ο ίδιος εξοπλισµός από τη χειροκίνητη δικλείδα αποµόνωσης wafer έως 

τον ταχυσύνδεσµο PERROT. 

Οι διατάξεις υδροληψιών – υδροστοµίων τοποθετούνται στις θέσεις που καθορίζονται 

στα σχέδια της µελέτης. 
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Η κάθε υδροληψία θα φέρει ένα υδροστόµιο DN65, το οποίο θα συνδέεται µε 

ηλεκτρονική διάταξη άρδευσης, αποτελούµενη από: 

• µηχανικό παροχόµετρο µε έξοδο παλµών 

• διαφραγµατική ηλεκτροµαγνητική δικλείδα 

• κεντρική µονάδα καταµέτρησης παροχής και λειτουργίας ηλεκτροµαγνητικής 

δικλείδας ελέγχου υδροληψίας 

• σύστηµα επικοινωνίας GSM/GPRS µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου 

• ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου λειτουργίας και καταγραφής παραµέτρων 

λειτουργίας και διαχείρισης διεπαφής µε τους χρήστες της υδροληψίας (πχ µε 

κάρτα) 

Η πάκτωση - στερέωση της υδροληψίας θα γίνεται εντός σκυροδέµατος σε 

κατακόρυφη γωνία. Συγκεκριµένα εγκαθίσταται αρχικά προκατασκευασµένη πλάκα 

από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 µε πλέγµα Τ131, διαστάσεων 0,5m x0,5m x 0,5m 

στον πυθµένα του οριζόντιου τµήµατος του διασυνδετικού τροφοδοτικού σωλήνα 

HDPE Φ110. Στη συνέχεια εγκιβωτίζεται για ύψος 0,3m το κατακόρυφο τµήµα της 

παραπάνω σωλήνωσης 

Εντός του προστατευτικού τσιµεντοσωλήνα Φ800 θα γίνει εγκιβωτισµός µε θραυστά 

υλικά λατοµείου, για ένα βάθος 0,50m, από τη στάθµη του φυσικού εδάφους µέχρι 

τον νοητό πυθµένα του τσιµεντοσωλήνα.  

Εγκαθίσταται πρόσθετη χειροκίνητη αποµονωτική δικλείδα πεταλούδας, ώστε στις 

περιπτώσεις συντήρησης των υδροληψιών εν λειτουργία να µην απαιτείται η 

εκκένωση του αρδευτικού δικτύου. Σύµφωνα µε τρέχουσες πρακτικές και 

προκειµένου να είναι πακτωµένη η δικλείδα πεταλούδας, όταν απαιτείται εξάρµωση 

της υδροληψίας, γίνεται αποµάκρυνση µόνο του άνω τµήµατός της ενώ το κάτω 

µέρος της ("γλάστρα") παραµένει συνδεδεµένο και πακτωµένο µε την παραπάνω 

δικλείδα πεταλούδας. 

6.6.1. Φρεάτια υδροληψιών 

Τα φρεάτια των υδροληψιών θα είναι από προκατασκευασµένους τσιµεντοσωλήνες 

ονοµαστικής διαµέτρου DN800 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 

χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, ενώ η επίχωση των φρεατίων θα γίνει µε προϊόντα εκσκαφής. 
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6.7. Κύρια χαρακτηριστικά ανά Αρδευτική Περιοχή 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου ανά Περιοχή άρδευσης είναι: 

6.7.1. Αρδευτική Περιοχή Κορησός 2 

� Σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο στον Κόµβο K1 (Κοµβολόγιο α/α 1). 

� Κατασκευή πέντε (5) νέων φρεατίων διακλάδωσης – ελέγχου – αποµόνωσης 

στους Κόµβους K7 (Κοµβολόγιο α/α 2), K17 (Κοµβολόγιο α/α 3), K26 

(Κοµβολόγιο α/α 4), K54 (Κοµβολόγιο α/α 5) και K65 (Κοµβολόγιο α/α 

6). 

� Κατασκευή δύο (2) νέων φρεατίων εγκατάστασης αερεξαγωγού στους Κόµβους 

K5 (Κοµβολόγιο α/α 7) και K26.9 (Κοµβολόγιο α/α 8). 

� Κατασκευή ενός (1) νέου µονοθάλαµου φρεατίου εκκένωσης στον Κόµβο Κ48 

(Κοµβολόγιο α/α 9). 

� Εγκατάσταση 20 νέων υδροληψιών ενός στοµίου, µε ηλεκτρονική διάταξη 

ελέγχου και µέτρησης παροχής αρδεύσεως. 

� Κατασκευή νέου δικτύου άρδευσης από αγωγούς HDPE 12,5Atm αλλά και 

διατήρηση υφιστάµενου από PVC 12,5Atm µε τα ακόλουθα µήκη: 

 

� ∆ιασταύρωση µε το δίκτυο φυσικού αερίου TAP σε δύο σηµεία, στους Κόµβους 

Κ36 (ZG78H02) και K17.7 (ZG78H02). 



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

[ZG78A-11.doc] [07/07/2020] [ΕΑ/ΜΠ] ANKO Σελ. 46/52 

� Ανόρυξη δύο (2) νέων γεωτρήσεων στις θέσεις που εµφαίνονται στις 

οριζοντιογραφίες της µελέτης. 

6.7.2. Αρδευτική Περιοχή Λιθιάς 

� Σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο στον Κόµβο ΣΛ1 (Κοµβολόγιο α/α 14). 

� Κατασκευή τριών (3) νέων φρεατίων διακλάδωσης – ελέγχου – αποµόνωσης 

στους Κόµβους Λ5 (Κοµβολόγιο α/α 11), Λ24 (Κοµβολόγιο α/α 12) και 

Λ5.20 (Κοµβολόγιο α/α 15). 

� Κατασκευή εγκατάστασης αερεξαγωγού στον Κόµβο Λ2 (Κοµβολόγιο α/α 13). 

� Κατασκευή ενός (1) νέου διθάλαµου φρεατίου εκκένωσης στον Κόµβο Λ29 

(Κοµβολόγιο α/α 10). 

� Εγκατάσταση 14 νέων υδροληψιών ενός στοµίου, µε ηλεκτρονική διάταξη 

ελέγχου και µέτρησης παροχής αρδεύσεως. 

� Κατασκευή νέου δικτύου άρδευσης από αγωγούς HDPE 12,5Atm αλλά και 

διατήρηση υφιστάµενου από PVC 12,5Atm µε τα ακόλουθα µήκη: 

 

� ∆ιασταύρωση µε το δίκτυο φυσικού αερίου TAP σε δύο σηµεία, στους Κόµβους 

Λ7 (ZG78H08) και Λ20 (ZG78H09). 
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� ∆ιέλευση αγωγού κάθετα στην Ε.Ο. στο τµήµα Λ2-Λ3 µέσα από υφιστάµενο 

κιβωτοειδή οχετό, µε ανάρτησή του µε κατάλληλα µεταλλικά στηρίγµατα στο άνω 

µέρος του τεχνικού και επένδυσή του µε πετροβάµβακα. 

� Ανόρυξη δύο (2) νέων γεωτρήσεων στις θέσεις που εµφαίνονται στις 

οριζοντιογραφίες της µελέτης. 

 

6.8. Κεντρικός σταθµός διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας 

και τηλεχερισµών υδροληψιών άρδευσης και διαχείρισης άρδευσης 

ακριβείας µε χρήση µετεωρολογικών σταθµών 

Η παρακολούθηση, ο κεντρικός έλεγχος και η διαχείριση λειτουργίας του αρδευτικού 

δικτύου θα γίνεται από ένα κεντρικά εγκατεστηµένο σύστηµα ελέγχου το οποίο θα 

επιτελεί τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες : 

1. Καταχώρηση όλων των κατασκευαστικών στοιχείων του αρδευτικού δικτύου 

(γεωµετρία, αγωγοί, υλικό, κλάση πίεσης, ηµεροµηνία κατασκευής, δικλείδες, 

φρεάτια, υδροληψίες µε ακριβή θέση και µοναδικό κωδικό, κατάσταση 

µπαταρίας, ιστορικού βλαβών, προγραµµατισµένης και υλοποιηθείσας 

συντήρησης) 

2. Απεικόνιση του συνόλου του αρδευτικού δικτύου µε άµεσο και εύληπτο 

τρόπο και µε χωρική ακρίβεια 
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3. ∆ηµιουργία µητρώου όλων των χρηστών του αρδευτικού δικτύου, µε 

υποχρεωτική καταχώρηση τουλάχιστον ενός αριθµού κινητής τηλεφωνίας ανά 

χρήστη, ώστε µέσω αποστολής ηλεκτρονικών µηνυµάτων, να υπάρχει η 

δυνατότητα ενηµέρωσής τους σε πραγµατικό χρόνο σχετικά µε τη χρήση των 

υδροληψιών 

4. Αµφίδροµη επικοινωνία µέσω GSM/GPRS µε όλες τις ηλεκτρονικές διατάξεις 

ελέγχου υδροληψίας, µε τις οποίες θα ανταλλάσσει κατ’ ελάχιστο τις 

ακόλουθες πληροφορίες/εντολές : 

• Ηµεροµηνία και ακριβή ώρα έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

διάταξης της υδροληψίας 

• Κωδικό υδροληψίας, κωδικό κάρτας χρήστη, αριθµό κυβικών αρχής – 

τέλους φάσης άρδευσης, συνολικό αριθµό υπολειπόµενων κυβικών 

χρήστη 

• Κωδικούς σφαλµάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής διάταξης 

υδροληψίας 

5. Υλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης καρτών χρηστών υδροληψιών και 

διαχείρισής τους (υπολοιπόµενος αριθµός κυβικών, οικονοµική διαχείριση 

κλπ) 

6. Λήψη, µέσω του συστήµατος GSM/GPRS, κάθε ενέργειας που εκτελείται στις 

ηλεκτρονικές υδροληψίες άρδευσης, προκειµένου να καταγράφονται όλες οι 

λειτουργίες των υδροληψιών (χρόνοι αρχής – τέλους άρδευσης της κάθε 

υδροληψίας, αριθµός κυβικών, κωδικός κάρτας χρήστη που ενεργοποιεί την 

υδροληψία) και να ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο το κεντρικό σύστηµα 

διαχείρισης και ο κάθε χρήστης µε αποστολή SMS. 

7. Για κάθε κωδικό κάρτας χρήστη θα γίνεται έλεγχος σε πραγµατικό χρόνο του 

αριθµού κυβικών νερού βάσει των στοιχείων που διατηρεί κεντρικά ο φορέας 

διαχείρισης, ώστε σε περίπτωση που διαπιστώνεται ασυµφωνία, να 

αποστέλλεται αυτοµατοποιηµένα εντολή διακοπής λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής διάταξης της υδροληψίας και να γίνεται παράλληλα ενηµέρωση 

του χρήστη µε SMS 

8. Αυτοµατοποιηµένη αποστολή µηνυµάτων προς τους χρήστες του αρδευτικού 

µε τα ακόλουθα στοιχεία : 

• Η ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης και τέλους της αντίστοιχης περιόδου 

άρδευσης 

• Ο συνολικός αριθµός κυβικών που καταναλώθηκαν 
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• Ο υπολειπόµενος συνολικός αριθµός κυβικών που αποµένουν προς 

χρήση σύµφωνα µε την προαγορά τους 

• Μήνυµα διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση σφάλµατος λειτουργίας 

της υδροληψίας 

• Μήνυµα διακοπής λειτουργίας της υδροληψίας σε περίπτωση που κατά 

τον έλεγχο των στοιχείων της κάρτας που χρησιµοποιήθηκε, 

διαπιστωθεί διαφοροποίηση ως προς τα διατηρούµενα στοιχεία στο 

κεντρικό σύστηµα διαχείρισης (περίπτωση παραποίησης ή πλαστών 

καρτών χρήσης) 

• Μηνύµατα από τους διαχειριστές του αρδευτικού σχετικά µε θέµατα 

που τους αφορούν 

9. Επικοινωνία µε το κεντρικό παροχόµετρο του αρδευτικού για την καταγραφή 

της συνολικής κατανάλωσης νερού του αρδευτικού δικτύου 

10. Λήψη στοιχείων από τους υφιστάµενους µετεωρολογικούς σταθµούς όπως : 

• Θερµοκρασία αέρα 

• Υγρασία αέρα 

• Ολική ηλιακή ακτινοβολία 

• Ταχύτητα ανέµου 

• Βαροµετρική πίεση 

• Ύψος βροχής 

11. Καταγραφή σε χωρική βάση δεδοµένων των αρδευόµενων εκτάσεων και 

καλλιεργούµενων ειδών µε όλη την απαιτούµενη συνοδή πληροφορία, 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της άρδευσης µε εξελιγµένα 

εργαλεία γεωργίας ακριβείας, όπως αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο.  

12. Με χρήση εξειδικευµένου λογισµικού γεωργίας ακριβείας θα γίνεται 

υπολογισµός της δυναµικής εξατµισηδιαπνοής (ETo), της Etc µέσω και του 

είδους των φυτών και της συνεπαγόµενης ποσότητας νερού που πρέπει να 

αναπληρωθεί ανά περιοχή και είδος φυτών, προκειµένου να ενηµερώνεται 

αυτοµατοποιηµένα ο διαχειριστής του συστήµατος και οι ενδιαφερόµενοι 

χρήστες για την αναγκαιότητα άρδευσης και να επιτυγχάνεται ο περιορισµός 

άσκοπων καταναλώσεων νερού, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και 

η βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιµων νερών. 

13. Μέσω λογισµικού οικονοµικής διαχείρισης θα γίνεται και η οικονοµική 

παρακολούθηση της χρήσης του αρδευτικού δικτύου. 

Το υπόψη κεντρικό σύστηµα διαχείρισης του αρδευτικού θα έχει τους ακόλουθους 

λειτουργικούς στόχους : 
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1. Βελτιστοποίηση των απαιτήσεων άρδευσης σε συνάρτηση µε τα είδη 

καλλιεργειών, την περίοδο ανάπτυξης και τις επικρατούσες 

µετεωρολογικές συνθήκες, µε στόχο τον περιορισµό της σπατάλης 

νερού και της άσκοπης άρδευσης. 

2. Ορθολογική και διάφανη διαχείριση των αρδεύσεων µέσω ηλεκτρονικά 

ελεγχόµενων υδροληψιών, οι οποίες σε πραγµατικό χρόνο επικοινωνούν 

µε το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης και ενηµερώνοντας άµεσα τους 

χρήστες του αρδευτικού µέσω SMS για το χρόνο και την ποσότητα 

νερού που καταναλώθηκε ή/και υπολείπεται να καταναλωθεί. 

3. Αποφυγή χρήσης παραποιηµένων καρτών χρήσης υδροληψιών καθόσον 

οι υδροληψίες θα µεταδίδουν µέσω GSM/GPRS τα στοιχεία των καρτών 

που χρησιµοποιούνται, ώστε να γίνεται άµεσα έλεγχος και 

αντιπαραβολή µε τα τηρούµενα στο κεντρικό σύστηµα στοιχεία. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις δόλιας χρήσης το κεντρικό σύστηµα θα εντέλει 

αυτόµατα τη διακοπή λειτουργίας της υδροληψίας και θα ενηµερώνεται 

ο διαχειριστής του συστήµατος και µε SMS ο κάτοχος της κάρτας για το 

πρόβληµα που διαπιστώθηκε. 

4. Άµεση εποπτεία της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας του αρδευτικού 

δικτύου σε SCADA. 

5. Οικονοµική διαχείριση του οργανισµού διαχείρισης του αρδευτικού 

δικτύου. 

6.9. Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων γεωτρήσεων και ανόρυξη νέων 

Προβλέπεται στο παρόν έργο ο εκσυγχρονισµός δεκαεννέα (19) υφιστάµενων γεωτρήσεων 

µε την αντικατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού τους, καθώς και η ανόρυξη 

και αξιοποίηση τεσσάρων νέων γεωτρήσεων, δύο στο αρδευτικό δίκτυο Κορησού και δύο 

στο αρδευτικό δίκτυο Λιθιάς. Τα αντλητικά συγκροτήµατα τροφοδοτούνται µέσω 

αυτόµατων διακοπτών και µετατροπέων συχνότητας (inverter), που εξασφαλίζουν την 

οµαλή λειτουργία ανεξάρτητα των διακυµάνσεων στη φόρτιση και τις πιέσεις στο δίκτυο.  

Προβλέπεται η επικοινωνία των γεωτρήσεων µε τον κεντρικό σταθµό ελέγχου, καθώς και 

µε τον έλεγχο στάθµης των δεξαµενών κεφαλής των αυτόνοµων αρδευτικών δικτύων. Θα 

πρέπει να εξασφαλίζονται οι παρακάτω συνθήκες λειτουργικότητας και προστασίας: 

1. οι γεωτρήσεις εκκινούν και σταµατούν βάσει του ελέγχου στάθµης της αντίστοιχης 

δεξαµενής κεφαλής για την κάθε οµάδα γεωτρήσεων (Κορησός 1, Κορησός 2 και Λιθιά) 
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2. θα εξασφαλίζεται η κυκλική εναλλαγή στην λειτουργία των γεωτρήσεων, ώστε αφενός 

να ελαχιστοποιείται ο τοπικός υποβιβασµός στην στάθµη του υπόγειου υδροφορέα, 

αφετέρου ο χρόνος λειτουργίας των µηχανών να είναι οµοιόµορφος 

3. η κάθε γεώτρηση θα σταµατά σε υποβιβασµό της στάθµης του υδροφορέα µεγαλύτερο 

από τον επιτρεπτό, βάσει και της δοκιµαστικής λειτουργίας 

Παρατίθεται στη συνέχεια ο πίνακας µε τα βασικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων: 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

Ονοµαστική 

παροχή 

αντλητικού 

(m3/h)

Ονοµαστικό 

µανοµετρικό 

αντλητικού (mΣΥ)

Ισχύς 

ηλεκτροκινητήρα 

(KW)

Βάθος 

γεώτρησης 

(m)

Βάθος αντλητικού 

(m)     [θα 

επαναπροσδιορισθεί 

επιτόπου]

Στάθµη ηρεµίας 

(m)

Χ 275597

Υ 4487504

Χ 275329

Υ 4487891

Χ 275941

Υ 4487889

Χ 275707

Υ 4488366

Χ 276388

Υ 4488176

Χ 276183

Υ 4488540

Χ 276594

Υ 4488602

Χ 276828

Υ 4488953

Χ 277278

Υ 4489119

Χ 277516

Υ 4488841

Χ 277820

Υ 4489136

Χ 278238

Υ 4488778

Χ 278337

Υ 4489172

Χ 275223

Υ 4488084

Χ 276052

Υ 4488204

Χ 275552

Υ 4487847

Χ 279028

Υ 4488731

Χ 280128

Υ 4489985

Χ 279039

Υ 4489125

Χ 278648

Υ 4489463

Χ 279674

Υ 4489845

Χ 279316

Υ 4489863

Χ 279094

Υ 4489666

55Γ-1 ΚΟΡΗΣΟΣ 2

Γ-3 ΚΟΡΗΣΟΣ 2 60

60Γ-2 ΚΟΡΗΣΟΣ 2

55

40Γ-4 ΚΟΡΗΣΟΣ 2

Γ-6 ΚΟΡΗΣΟΣ 1

Γ-5 ΚΟΡΗΣΟΣ 2

ΚΟΡΗΣΟΣ 1 70 105,00

60

ΚΟΡΗΣΟΣ 1

100,00

Γ-7 ΚΟΡΗΣΟΣ 1 70

Γ-11 ΚΟΡΗΣΟΣ 1 45

50

Γ-9

Γ-22 ΚΟΡΗΣΟΣ 2

100,00Γ-10 ΚΟΡΗΣΟΣ 1

45Γ-14 ΚΟΡΗΣΟΣ 1

70Γ-12

ΚΟΡΗΣΟΣ 2 65

50 105,00

95,00

Γ-16 ΛΙΘΙΑ 40

Γ-15 ΚΟΡΗΣΟΣ 1 45

Γ-ΠΚ-4 ΚΟΡΗΣΟΣ 2 65

Γ-ΠΚ-3

Γ-19 ΛΙΘΙΑ 65

60Γ-18 ΛΙΘΙΑ

Γ-21 ΛΙΘΙΑ 70

65Γ-20 ΛΙΘΙΑ

Γ-ΠΛ-2 ΛΙΘΙΑ 70

Γ-ΠΛ-1 ΛΙΘΙΑ 65

100,00

95,00

95,00

100,00

100,00

100,00

95,00

95,00

105,00

105,00

115,00

115,00

120,00

105,00

110,00

100,00

115,00

105,00

7,10

7,50

8,10

7,20

6,80

6,70

6,00

6,30

6,00

7,20

6,70

9,50

7,60

9,00

7,00

7,50

9,70

6,50

3,50

15,90

5,60

16,00

6,50

22,00

26,00

26,00

15,00

22,00

26,00

30,00

30,00

22,00

18,50

30,00

18,50

18,50

22,00

26,00

26,00

18,50

26,00

26,00

30,00

30,00

30,00

30,00

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

135

132

132

132

120

132

121

130

120

120

96

105

110

96

100

120

120

Συντεταγµένες ΕΓΣΑ 

87

126

144

108

100

100

100
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7. ΣΥΝΟΨΗ 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι τα ακόλουθα: 

1. Επέκταση της σηµερινής αρδευόµενης έκτασης κατά 1.150 στρέµµατα (715 

στην Κορησό και 435 στην Λιθιά). 

2. Κατασκευή σε κατάλληλες θέσεις τριών (3) φρεατίων αερεξαγωγού, ενός 

(1) µονοθάλαµου και ενός (1) διθάλαµου φρεατίου εκκένωσης και οκτώ 

(8) φρεατίων διακλάδωσης - ελέγχου – αποµόνωσης. 

3. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου µήκους 8,1Km, µε σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) κλάσεων πίεσης PN12,5. 

4. Τοποθέτηση νέων υδροληψιών αρδεύσεως SCHLUMBERGER τύπου ''Α'' µε 

ρύθµιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars σε τυποποιηµένη πίεση 2,5 µέχρι 

5 bars, ενός στοµίου σε 34 θέσεις των επεκτάσεων. 

5. Τοποθέτηση, σε κάθε στόµιο υδροληψίας, µιας ηλεκτρονικής διάταξης 

ελέγχου και µέτρησης παροχής άρδευσης συµπεριλαµβανοµένων των 120 

υφιστάµενων στοµίων (154 συνολικά). 

6. Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθµού διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης 

λειτουργίας και τηλεχειρισµών υδροληψιών άρδευσης και διαχείρισης άρδευσης 

ακριβείας µε χρήση µετεωρολογικών σταθµών. 

7. Ανόρυξη τεσσάρων (4) νέων γεωτρήσεων, εγκατάσταση 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και διασύνδεσή τους µε τα νέα δίκτυα. 

8. Αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού δεκαεννέα (19) 

υφιστάµενων γεωτρήσεων, µε νέο σύγχρονο και υψηλού βαθµού απόδοσης. 

9. Η βελτίωση του οικοδοµικού µέρους των δεξαµενών για την εξάλειψη των 

διαρροών. 
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