Έξγα λεξνύ
Σν λεξό ζηελ μεξνζεξκηθή Κξήηε θαη εηδηθά ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο είλαη θύξηνο πεξηνξηζηηθόο
παξάγνληαο γηα ηα ζεξακαηηθά είδε. Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα ζρεδηαζηνύλ ζα είλαη ηθαλέο λα ηθαλνπνηήζνπλ
ηηο αλάγθεο ηωλ ζεξακαηηθώλ εηδώλ, ηδηαίηεξα θαηά ηηο δύζθνιεο επνρέο ηεο αλνκβξίαο.
Ο ζρεδηαζκόο ηωλ πξνηεηλόκελωλ έξγωλ ζα είλαη ηέηνηνο ώζηε όπνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα, όπνπ δελ
ππάξρεη δηαζέζηκν λεξό (πεγή, ύδξεπζε θιπ) λα γίλεη εθκεηάιιεπζε ηωλ όκβξηωλ πδάηωλ.
Η Α΄ ΚΟΚΔ έρεη πξνκεζεπηεί ηελ εηθνληδόκελε πνηίζηξα, ε νπνία είρε ζρεδηαζηεί παιαηόηεξα από ηελ Δ΄
ΚΟΕ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία από ηελ ίδηα θαη ηελ ΚΟΜΑΘ. Η ζπγθεθξηκέλε πνηίζηξα, έρεη ην
πιενλέθηεκα όηη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από θηελνηξνθηθά δώα θαη επίζεο παξέρεη ηελ επειημία λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε όιεο ηηο πξνηεηλόκελεο ππνδνκέο πδξνδόηεζεο, αιιά θαη ζε ππάξρνπζεο, όπωο
νη θηελνηξνθηθέο πνηίζηξεο.

Εηδηθή πνηίζηξα γηα ζεξακαηηθά είδε κε θινηέξ ζε
ζρέδην ηεο Δ΄ ΚΟΕ – ε πξνκήζεηα ζα γίλεη από ηελ Α΄ ΚΟΚΔ
Αθνινπζεί θείκελν- πεξηγξαθή πνπ απνηειεί απόζπαζκα από ην άξζξν ηνπ Φάλε Καξακπαηδάθε «Πνηίζηξα
γηα ηελ άγξηα παλίδα ηξνθνδνηνύκελε από νκβξνδεμακελή», ζην ηεύρνο 10 (2010) ηνπ ΠΑΝΘΗΡΑ (ζει. 134137):
«Η πνηίζηξα καο, ηεο νπνίαο ε παηξόηεηα αλήθεη ζηελ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία ηεξεάο Ειιάδαο (ΚΟΕ),
είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλζεθηηθό πνιπαηζπιέλην θαηάιιειν γηα ηξόθηκα θαη έρεη ρσξεηηθόηεηα 15 ιίηξα. Οη
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο είλαη 60 εθ X 27 εθ X 34 εθ θαη θέξεη θινηέξ κε ζπείξσκα Ά” γηα ζύλδεζε. ηελ
πάλσ πιεπξά θέξεη θαλάιη πνηηζκνύ βάζνπο 4 εθ. θαη πιάηνπο 4 εθ., ην νπνίν επηθνηλσλεί κε ην εζσηεξηθό κε
ηξεηο νπέο.

Οη θηελνηξνθηθέο πνηίζηξεο (θσην 1) ζπλήζσο έρνπλ κία νπή εθθέλσζεο ζε θάπνηα γσλία ηνπ ππζκέλα ηνπο
ηελ νπνία ν ρξήζηεο θηελνηξόθνο ηελ θιείλεη κε θάπνην απηνζρέδην πώκα. Αθνύ μεηαπώζνπκε ηελ νπή
εθθέλσζεο, πεξηκέλνπκε λα αδεηάζεη ε πνηίζηξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ζηελ νπή έλα καζηό 1” πνπ
από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά βηδώλνπκε ζ ’ απηόλ κηα κνύθα 1 ” ηε ζπλέρεηα κε ηζηκέλην ηαρείαο πήμεσο
ζηεξεώλνπκε ηνλ καζηό θιείλνληαο πεξηθεξεηαθά ην πεξηζώξην ηεο νπήο εθθέλσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν

καζηόο δε ρσξάεη ζηελ νπή εθθέλσζεο ηελ δηαλνίγνπκε κε ζθπξί θαη θαιέκη. Καηόπηλ βηδώλνπκε ζηνλ καζηό
έλα ηαπ 1 ” θαη ζηε ζπλέρεηα κηα βάλα ηεο ίδηαο δηακέηξνπ. ηελ άιιε έμνδν ηνπ ηαπ βηδώλνπκε κηα ζπζηνιή
αξζεληθή/ζειπθή Γ ’Χ 'Λ” . ηε ζπζηνιή βηδώλνπκε καζηό Μ?” θαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ καζηνύ γσλία W (θσηό
2).

Η γσλία απηή πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, ζηελ αξρή δειαδή ηνπ θαλαιηνύ πνπ ζα
νδεγήζεη ην λεξό ζηελ πνηίζηξα καο. Επεηδή δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ από
ην ζεκείν ηεο νπήο εθθέλσζεο ηεο θηελνηξνθηθήο πνηίζηξαο κέρξη ην έδαθνο (αξρή ηνπ θαλαιηνύ)
θξνληίδνπκε λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο αξθεηνύο καζηνύο Ά ” , νη νπνίνη είλαη ηππνπνηεκέλνη ζε θνκκάηηα
από 10 έσο 50 εθ. αλά 10 εθ., θαζώο επίζεο θαη αξθεηέο γσλίεο θαη κνύθεο ηεο ίδηαο δηακέηξνπ γηα λα
θάλνπκε ηε ζπλδεζκνινγία. Από ην ζεκείν πνπ ζα θηάζεη ε ζπλδεζκνινγία απηή ζην έδαθνο δηαλνίγνπκε
θαλάιη βάζνπο θαη πιάηνπο 10-15 εθ θαη κήθνπο κέρξη 30 κ. κέρξη ηε ζέζε πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ηελ
πνηίζηξα καο.
Φπζηθά ε ζέζε ηεο πνηίζηξαο καο ζα είλαη πςνκεηξηθά ρακειόηεξα από ηελ θηελνηξνθηθή. Αθνύ δηαλνίμνπκε
ην θαλάιη βηδώλνπκε ζηελ γσλία ηεο 'Λ” , ε νπνία απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο
(ζπλδεζκνινγίαο), ξαθόξ πνιπαηζπιελίνπ (ΡΕ) Φ16X1/2” θαη επ’ απηνύ ζπλδένπκε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ
Φ16 ηνλ νπνίν ζάβνπκε κέζα ζην θαλάιη πνπ έρνπκε δηαλνίμεη ήδε. Αθνινύζσο ζπλδένπκε ηνλ ζσιήλα
πνιπαηζπιελίνπ κε ξαθόξ Φ16Χ W* θαη κηα ζειπθή γσλία ‘Λ” ζηε είζνδν ηεο πνηίζηξαο καο, ε νπνία θέξεη
κεηαιιηθό ζπείξσκα Μ’’. ηνλ ζσιήλα ΡΕ παξεκβάινπκε ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ θηελνηξνθηθή πνηίζηξα
έλα πιαζηηθό βαλάθη κε ξαθόξ Φ16 θαη ην πξνζηαηεύνπκε κε έλα απηνζρέδην θξεάηην κε πέηξεο, πνπ ηε ζέζε
ηνπ ζα ηελ μέξνπκε κόλν εκείο (θσηό 3).

ηελ πνηίζηξα καο πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε επίζεο κηα βάλα εθθέλσζεο, ώζηε ην ρεηκώλα λα ηελ
αδεηάδνπκε γηα λα κε ζπάζεη από ηνλ πάγν ην θινηέξ. Γηα ην ζθνπό απηό δηαλνίγνπκε κε πνηεξνηξύπαλν
Φ25 ζηελ πιεπξά ηεο πνηίζηξαο καο πνπ βξίζθεηαη πξνο ηα θαηάληε θαη ιίγν πάλσ από ηνλ ππζκέλα ηεο, νπή
ζηελ νπνία ηνπνζεηνύκε πιαζηηθό βαλάθη πνπ ζηε κηα πιεπξά θέξεη ζπείξσκα %” θαη ζηε άιιε ξαθόξ Φ16.
Σελ πιεπξά ηνπ ζπεηξώκαηνο ηελ πεξλάκε ζηελ νπή Φ25 θαη ηελ ζηεξεώλνπκε κε θιαληδσηό πεξηθόριην
(παμηκάδη) %” . ην ξαθόξ ζπλδένπκε έλα θνκκάηη ζσιήλα ΡΕ Φ16 κήθνπο 1-2 κ γηα λα απνκαθξύλεη ην λεξό
θαηά ηελ εθθέλσζε.

Σελ πνηίζηξα καο ηελ εγθηβσηίδνπκε ζην έδαθνο ζε βάζνο ηέηνην ώζηε ε επηθάλεηα ηνπ θαλαιηνύ πνηίζκαηνο
λα έξζεη ειαθξώο ςειόηεξα από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο εγθηβσηηζκόο γίλεηαη ρακειά κε ρώκα ην
νπνίν ζα ην παηήζνπκε ώζηε λα «ζθίμεη» θαη από πάλσ ζα ηνπνζεηήζνπκε επηκειεκέλα πέηξεο (θσηό 5).
Πξέπεη επίζεο λα πξνζέμνπκε ώζηε ε επηθάλεηα ηνπ θαλαιηνύ πνηίζκαηνο λα είλαη νξηδόληηα. Ο έιεγρνο απηόο
γίλεηαη κε αιθάδη.

Αθνύ γίλνπλ όιεο νη ζπλδέζεηο ηξνθνδνηνύκε ηελ πνηίζηξα αλνίγνληαο ηελ βάλα ηεο θηελνηξνθηθήο πνηίζηξαο
θαη πεξηκέλνπκε λα γεκίζεη ε πνηίζηξα καο. Όηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ γεκίζεη ην θαλάιη πνηίζκαηνο,
ξπζκίδνπκε ην θισηέξ ώζηε λα θόβεη ηελ παξνρή ζ’ απηή ηε ζηάζκε (Φσηό 6). Ειέγρνπκε γηα ηπρόλ δηαξξνέο
θαη ηελ αθήλνπκε λα ιεηηνπξγήζεη.
Σα κεηαιιηθά ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ πξέπεη λα είλαη ζηδεξά επηςεπδαξγπξνκέλα (γαιβαληζκέλα) θαη ζηα
ζπεηξώκαηά ηνπο θαιόλ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πγξό ηεθιόλ. ηα ζπεηξώκαηα ησλ εμαξηεκάησλ
πνιπαηζπιελίνπ θαιόλ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηεθιόλ ζε ηαηλία.»

ΠΡΟΣΑΗ 1: Δεμακελή από ζηεθάληα
Η δεμακελή απηή ζα θαηαζθεπαζηεί κε ηελ ηνπνζέηεζε 2 ζηεθαληώλ ζθπξνδέκαηνο, δηακέηξνπ 2κ., ην έλα
πάλω ζην άιιν, ζε πάηα, από εληζρπκέλν ζθπξόδεκα, δηαζηάζεωλ 3Υ3Υ0,35κ. Η ζπλνιηθή ρωξεηηθόηεηα ζα
είλαη 21 θ.κ.
Πεξηγξαθή

Μνλ.

Πξνκέηξεζε

Σηκή/κνλ.
(επξώ)

Εθζθαθή γηα πάηα

m3

2,7

60

162,00

θπξόδεκα νπιηζκέλν κηθξώλ θαηαζθεπώλ C16/20 γηα πάηα

m3

2,7

180

486,00

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηεθαληώλ ζθπξνδέκαηνο θαη
θαπαθηνύ

ηεκ.

2

600

600,00

ηεγαλνπνίεζε εζωηεξηθνύ δεμακελήο

m2

15

30

450,00

200

200,00

ωιήλαο από LDPE Φ16 θαη πιηθά ζπλδέζεωλ

ΤΝΟΛΟ

ύλνιν
(επξώ)

1898,00
ρέδην 1. Δεμακελή από ζηεθάληα

Δεμακελή 21 θ.κ. από ζηεθάληα

ΠΡΟΣΑΗ 2: Οκβξνζπιιέθηεο κε πιαζηηθή δεμακελή
Πξόθεηηαη γηα κηα απιή θαηαζθεπή από 2 θπκαηνεηδείο ιακαξίλεο, δηαζηάζεωλ ε θαζεκία 1Υ2 κ. νη νπνίεο ζα
ζηεξηρζνύλ ζε βάζε από ζηδεξνζωιήλεο θαηαζθεπώλ, γαιβαληζκέλνπο, δηαηνκήο 0,33εθ. θαη πάρνπο 1,4
ρηι.. Οη ιακαξίλεο, ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο κεηαμύ ηνπο ππό γωλία, ωο πξνο ηηο κεγάιεο ηνπο πιεπξέο. ην
ζεκείν απηό ζα ππάξρεη ινύθη (νη ιακαξίλεο ζα ελώλνληαη κε ην ινύθη), όπνπ ζα ζπγθεληξώλνληαη ηα όκβξηα,
πνπ ζα θπιάλε πξνο απηό από ηηο ιακαξίλεο. Όιε ε παξαπάλω θαηαζθεπή ζα έρεη κηα ειαθξά θιίζε
πξνθείκελνπ ην λεξό ζην ινύθη λα θπιά πξνο κία θαηεύζπλζε, ζηελ απόιεμε ηνπ ινπθηνύ ζα ππάξρεη έλα
κηθξό κεηαιιηθό ληεπόδηην 0,50Υ0,50,0,35κ. πνπ ζα ην ζπγθεληξώλεη θαη ζα ην νδεγεί ζ’ έλα πιαζηηθό ζωιήλα
Φ100, κε θαηεύζπλζε πξνο ηε δεμακελή.
Πεξηγξαθή
ηδεξνζωιήλεο κε ξαθή γαιβαληζκέλνη δηακέηξνπ 33 ρηι.
Λακαξίλα θπκαηνεηδήο
Τδξνξξνή αλνηρηνύ ηύπνπ
Κπβνηνθξεάηην πιαζηηθό (040Υ0,40κ.)
Πιαζηηθόο ζωιήλαο Φ100 6atm
Πιαζηηθή δεμακελή 1000lt
ωιήλαο από LDPE Φ16 θαη πιηθά ζπλδέζεωλ
Εξγαζία
Μεηαθνξά

ΤΝΟΛΟ

Μνλ.

Πξνκέηξεζε

m
ηεκ
m
ηεκ.
m
ηεκ.

21
2
2
1
10
1

Σηκή/κνλ.
(επξώ)
8,2
20
3
30
4,6
170
100
100
60

ύλνιν
(επξώ)
172,20
40,00
6,00
30,00
46,00
170,00
120,00
100,00
60,00
742,20

ΠΡΟΣΑΗ 3: ΥΣΙΜΕΝΗ ΜΕ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Η εγθαηάζηαζε ε νπνία ζα παξέρεη λεξό (πνηίζηξα) ζα απνηειείηαη από δύν κέξε.
Α) Σν πξώην κέξνο είλαη κία δεμακελή (βπηίν) ρωξεηηθόηεηαο 250 litre (δηαζηάζεωλ 1.12mx0.58cmx0.51cmY)
ην νπνίν ζα είλαη ρηηζκέλν κε πέηξεο ηεο πεξηνρήο (μεξνιηζηά) θαηά παξόκνην ηξόπν όπωο ηελ εηθόλα πνπ
αθνινπζεί έηζη ώζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο θαη λα είλαη κνλωκέλε, ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνύ ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. Η δεμακελή απηή ζα έρεη ζηελ θνξπθή νκβξνζπιιέθηε ώζηε λα γεκίδεη κε
ηηο βξνρνπηώζεηο θαη ην λεξό λα είλαη δηαζέζηκν ζηελ άγξηα παλίδα ηεο εκέξεο μεξαζίαο.
Πεξηγξαθή
Πιαζηηθή δεμακελή 250lt κε βάλα
Οκβξνζπιιέθηεο από ιακαξίλα
ωιήλαο από LDPE Φ16 θαη πιηθά ζπλδέζεωλ
Εξγαζία ρηηζίκαηνο
Μεηαθνξά

Μνλ.

Πξνκέηξεζε

ηεκ
ηεκ

1
1

Σηκή/κνλ.
(επξώ)
85
50
50
350
60

ΤΝΟΛΟ

Δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ 250 lt.. Με θόθθηλε δηαγξάκκηζε ην ζρέδην ηνπ νκβξνζπιιέθηε.

ύλνιν
(επξώ)
85,00
50,00
50,00
350,00
50,00
585,00

ΟΜΒΡΟΣΥΛΛΕ
ΚΤΗΣ

1.00m

1.00 m

BYTIO
250 Lt
0.58m
YΨΟΣ
0.51m

Y
1.12m

Ομβοζςλλέκηηρ ο οποίορ ηοποθεηείηαι πάνω από ηη δεξαμενή αποθήκεςζηρ νεπού.

