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ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΡΓΟ

1. Γεώτρηση.

Στην είσοδο του Φαραγγιού των ∆ελιανών και στη θέση:<Ποροφάραγγο > υπάρχει

διανοιγµένη γεώτρηση  από το έτος 1991, που έγινε µε σκοπό την ενίσχυση της

τροφοδοσίας  των δεξαµενών ύδρευσης των  οικισµών   Τ.Κ.   ∆ελιανών   αλλά  και

αντιµετώπισης των προβληµάτων της  άρδευσης της περιοχής .

Η γεώτρηση διανοίχτηκε σε θέση  χώρου της πρώην κοινότητας νότια του χωριού

στην  είσοδο  του  φαραγγιού  µε  τα  παρακάτω  στοιχεία  (γεώτρησης  Γ1)   και  µε

συντεταγµένες 475789-3921062 και στο υψόµετρο 225m. Για την δυναµικότητα της

υδροφορίας  τότε  έγιναν   δοκιµές  άντλησης  µε  παροχές  40m3/h έως  90m3/h

προτεινόµενη παροχή εκµετάλλευσης Q= 55m3/h . Η γεώτρηση  δεν λειτούργησε και

υπό  τις  σηµερινές  συνθήκες  και  τις  εκτιµώµενες  µελλοντικές  ανάγκης  ο  ∆ήµος

επεχείρησε πολλές φορές  την αξιοποίηση της. 

Για το λόγο αυτό το Μάρτιο του 2009 έγινε εκ νέου  α) ο καθαρισµός της γεώτρησης

β) οι δοκιµές άντλησης µε παροχές από 50m3/h - 90m3/h µε στάθµη ηρεµία 143,6m .

Τελικά δόθηκε σε παροχή άντλησης, εκµετάλλευσης Q= 60m3/h ,  όπως αναφέρεται

και στην έκθεση χορήγησης άδειας χρήσης νερού. Εκεί αναφέρεται επίσης η καλή

ποιότητα του νερού της γεώτρησης από τα δείγµατα που λήφθησαν κατά τη διάρκεια

της δοκιµαστικής άντλησης και  µετά από χηµική ανάλυση που έγινε. Η γεώτρηση



αυτή  θα  συµβάλλει  άµεσα  στην  αντιµετώπιση  προβληµάτων  ύδρευσης  αλλά

µελλοντικά και άρδευσης και θα υποβοηθήσει  στην ανάπτυξη της περιοχής µε την

αύξηση  των  αγροτικών  προϊόντων  .  Έχει  εκδοθεί  η  πράξη  χαρακτηρισµού  της

έκτασης του χώρου της γεώτρησης µε σχετ. αρ. πρωτ.  7247/25/01/2007 από την

∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων.   

2.Η υπάρχουσα δεξαµενή ύδρευσης  (∆2).στη περιοχή Πύργου – Καµάρα 

Η  υπάρχουσα δεξαµενή ύδρευσης ( ∆2 ) µε χωρητικότητα  V=30  m3 σε υψόµετρο

H= 305µ εξυπηρετεί µε το παλαιό δίκτυο από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες  (που χρήζουν

άµεσης αντικατάστασης ) τις ανάγκες της ύδρευσης κατά το ελάχιστο δυνατόν  των

οικισµών του δυτικού τµήµατος της περιοχής δηλαδή του οικισµού του  Πύργου και

τµήµατος εντός του οικισµού των ∆ελιανών.    

3. Η υπάρχουσα δεξαµενή ύδρευσης (∆4) σ  τη περιοχή του οικισµού  του Καλαµιού  

και Γρα-Κεράς 

Η  υπάρχουσα  δεξαµενή  (  ∆4  )  χωρητικότητας  V=30m3 σε  υψόµετρο  Η=350µ.

εξυπηρετεί και αυτή µε  σχεδόν κατεστραµµένους αγωγούς αµιαντοτσιµεντοσωλήνων

(που  χρήζουν  αντικατάστασης  )  ,  κατά  το  δυνατόν  τις  ανάγκες  ύδρευσης  των

οικισµών του ανατολικού τµήµατος της περιοχής δηλαδή του  οικισµού του Καλαµιού

και του οικισµού της  Γρα-Κεράς.

4. Οι υπάρχοντες αγωγοί ∆ιανοµής.

Οι  αγωγοί διανοµής Φ150  και  οι αγωγοί των δικτύων Φ100  συνολικού µήκους

4.500  µ  ,όπως  φαίνεται  στην  οριζοντιογραφία  του  έργου  ,είχαν  τοποθετηθεί  στο

σύνολο τους, πλέον της τριακοπενταετίας, και λόγω της παλαιότητας και του υλικού

που είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν  (αµιαντοτσιµεντοσωλήνες) και επίσης έχουν

πολλές φθορές και γίνονται πολύ συχνά επισκευές µε επιβάρυνση δαπανών για την

αποκατάσταση  της  υδροδότησης  των  περιοχών  αυτών.  Η  τροφοδοσία  των

υπαρχόντων  δεξαµενών  ύδρευσης  (∆2)  και  (∆4)  γίνεται  από  τις  πηγές  των

Μεσαυλίων που βρίσκονται εντός και στο µέσο του Φαραγγιού των ∆ελιανών και η

ποσότητες που συγκεντρώνονται δεν είναι αρκετές για την ύδρευση και κυρίως τους

µήνες από τον Ιούλιο έως και Αυγούστου που και η κατανάλωση του νερού είναι  και

περισσότερη.  Αποτέλεσµα  των  δυσκολιών  αυτών  είναι  η  συνεχής   και   ελλιπής

ύδρευση των οικισµών του Τ.Κ.  ∆ελιανών. 

5. Κατασκευασµένο τµήµα Καταθλιπτικού Αγωγού.διαµέτρου Φ140 

Έχει τοποθετηθεί σε παλαιότερη εργολαβία , µικρό τµήµα του καταθλιπτικού αγωγού



Φ140/20  atm  από τη θέση της υπάρχουσας γεώτρησης  (Γ1) και σε µήκος 180µ

παράλληλα του αγροτικού δρόµου έως το σηµείο (Κ2) όπως φαίνεται και στην γενική

οριζοντιογραφία του έργου (1:5000 ) .   

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Όπως  φαίνεται  και  στην  γενική  οριζοντιογραφία  του  έργου  1:5000  το  νέο  έργο

περιλαµβάνει τα παρακάτω:   

Α.  Τοποθέτηση του καταθλιπτικού αγωγού  Φ 140. 

Προβλέπονται τα εξής : 1) Να  τοποθετηθεί ο   καταθλιπτικός  αγωγός Φ140 από το

σηµείο  της  γεώτρησης  (Γ1)  όπως  στην   γενική  οριζοντιογραφία  του  έργου  µε

συνολικό µήκος  1.050 µ   έως το σηµείο στη θέση  (Κ1 )  που είχε   τοποθετηθεί σε

προηγούµενη  εργολαβία   τµήµα  του  καταθλιπτικού  αγωγού  Φ140  και  να   να

συνδεθεί.  Ο καταθλιπτικός αγωγός Φ140  σύµφωνα  µε τις υψοµετρικές διαφορές

του  εδάφους  θα  περιλαµβάνει  αναλυτικά  τα  τµήµατα:   Φ140/25atm/490µ   ,

Φ140/20atm/440µ  και   Φ140/16atm/120µ ..

Β . Η τοποθέτηση  του αγωγού  διανοµής     .

Θα τοποθετηθεί ο αγωγός διανοµής , που θα  τροφοδοτεί τις υπάρχουσες δεξαµενές

(∆4 ) και (∆1 ) της ύδρευσης και  θα είναι συνολικού µήκους  2.905 µ .  Αναλυτικά

σύµφωνα  µε  τις  υψοµετρικές  διαφορές  της  διαµόρφωσης  και  του  δύσβατου  του

εδάφους από αρχής της δεξαµενής (∆Ν )   θα είναι  µε τις παρακάτω  διαµέτρους :

Φ200/10atm/370µ , Φ200/ 16atm/555µ ,  Φ200/20atm/670µ ,   Φ160/20atm/340µ ,

Φ160/16atm/390µ , Φ140/12,5atm/ 300µ και Φ110/12,5atm/280µ .

Ο αγωγός διανοµής θα τροφοδοτεί : 1). αρχικά την υπάρχουσα  δεξαµενή (∆4 )στη

Γρα –Κερά σε υψόµετρο Η= 350µ  και µε χωρητικότητα V=30Μ3  και    2).  τελικώς θα

καταλήγει  στην  υπάρχουσα  δεξαµενή (∆2 )  ύδρευσης στη περιοχή  Πύργου    σε



υψόµετρο Η=350µ και  µε χωρητικότητα V=30M3 .

Ε. Η τοποθέτηση δικτύων µε αγωγούς Φ110

Θα τοποθετηθούν τα τµήµατα των δικτύων µε  αγωγούς Φ110 συνολικού µήκους

750µ  , στις προβλεπόµενες θέσεις Π1, Π2, Π3 και Π4 όπως  φαίνεται στη γενική

οριζοντιογραφία του έργου (1:5000)  για την ενίσχυση της άρδευσης .

∆. Η τοποθέτηση Υδροληψιών.

 Προβλέπεται να τοποθετηθούν  13 (δέκα τρία ) τεµάχια  υδροληψιών δύο στοµίων

κατά µήκος του αγωγού διανοµής και των τµηµάτων των δικτύων  , γιά την άρδευση

περίπου 500 στρεµµάτων µε καλλιέργειες ελαιοδέντρων και εσπεριδοειδών .

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο έργο  είναι  :

• Γενικές εκσκαφές  γιά τη βελτίωση του  υπάρχοντος αγροτικού δρόµου για τη

προσπέλαση και τοποθέτηση των αγωγών   καθώς και τη διάνοιξη και της οδού

προσπέλασης  για  τη  τοποθέτηση  του  µεγαλύτερου  µήκους    καταθλιπτικού

αγωγού  Φ140 (από το σηµείο  Κ2 της οριζοντιογραφίας του έργου έως τον

αγροτικό δρόµο προς την είσοδο του φαραγγιού ) .  

• Εκσκαφές των χαντακιών  για τη τοποθέτηση των σωληνώσεων

• Τις εργασίες  τοποθέτησης των σωληνώσεων που περιλαµβάνουν  : 

• α ) Τη τοποθέτηση του καταθλιπτικού αγωγού Φ140 από τη θέση Γ1  έως τη

δεξαµενή  (∆Ν ) της οριζοντιογραφίας του έργου  µε συνολικό µήκος 1050µ.

     β ) β.β1) τη τοποθέτηση του αγωγού διανοµής Φ200 από τη θέση της δεξαµενής

(∆Ν)  γιά τη τροφοδοσία  της υπάρχουσας δεξαµενής ύδρευσης (∆2 ) στη περιοχή

Γρα – Κερά µε  µήκος 490µ. καθώς και  β.β2.) στη συνέχεια από τη θέση αυτή τη



τοποθέτηση του αγωγού διανοµής µε τις  αντίστοιχες  διαµέτρους  Φ200,  Φ160

,Φ140 και Φ110  για τη τροφοδοσία τελικώς της υπάρχουσας δεξαµενής  ύδρευσης

(∆4)  στη περιοχή του Πύργου σε  µήκος 2.415 µ .Το συνολικό µήκος των τµηµάτων

του  αγωγού διανοµής  θα είναι 2.905  µ .

• Εγκιβωτισµός  σωληνώσεων  µε  άµµο.

• Επανεπιχώσεις των χαντακιών τοποθέτησης των σωληνώσεων 

• Τη κατασκευή των φρεατίων για τη τοποθέτηση των  συσκευών και όργανών

λειτουργίας του έργου .

• Τη τοποθέτηση  των δέκα τριών  (13 τεµ.)  υδροληψιών των δύο στοµίων

• Τις  εργασίες  των  συνδεσµολογιών  για  τις  δύο  (2τεµ)  συνδέσεις   µε  τις

υπάρχουσες δεξαµενές ύδρευσης (∆2 ) και (∆4)

• Την εργασία σύνδεσης (1τεµ) του προτεινόµενου καταθλιπτικού αγωγού  Φ140

µε το αρχικώς κατασκευασµένο τµήµα του καταθλιπτικού αγωγού στη θέση Κ1

της οριζοντιογραφίας του έργο .

• Εργασίες Ηλεκτροµηχανολογικών  που περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση των 

εργασιών  Η/Μ εντός του κατασκευασµένου οικίσκου του αντλιοστασίου (Α1 ) 

και της ρυθµιστικής δεξαµενής πλησίον γεώτρησης .



Ο προυπολογισµός των εργασιών µετά του Φ.Π.Α  (23% ) ανέρχεται

στο ποσόν των 400.000,00  € .

Χανιά  Οκτώβριος  2011
(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
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