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Σχηματάρι, 12/10/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»,
έργο προϋπολογισμού 156.100 ευρώ
Ένα ακόμα έργο ζωτικής σημασίας υλοποιεί αυτή τη στιγμή η δημοτική αρχή και
αφορά την επέκταση των δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Τανάγρας. Πρόκειται για έργο
συνολικού προϋπολογισμού 156.100 ευρώ που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και
σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αφορά την κατασκευή νέων δικτύων
ύδρευσης καθώς και επεμβάσεις σε υφιστάμενα δίκτυα προκειμένου να καταστούν
περισσότερο λειτουργικά.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επεμβάσεις :
1.

Δ.Ε. Σχηματαρίου. Επέκταση δικτύων ύδρευσης μήκους περίπου 2.900

m.
2.
Δ.Ε. Οινοφύτων. Κατασκευή φρεατίων διακλαδώσεως και τερματικών
σταθμών εκκένωσης σε συγκεκριμένα σημεία του οικισμού Οινοφύτων, έτσι ώστε να
είναι δυνατή από τη μία η τμηματική απομόνωση των δικτύων του οικισμού σε
περίπτωση βλάβης κι από την άλλη ο καλύτερος καθαρισμός των υφιστάμενων δικτύων
μέσω των τερματικών σταθμών εκκένωσης / καθαρισμού. Συγκεκριμένα θα
κατασκευαστούν έξι (6) φρεάτια διακλάδωσης και δέκα επτά (17) σταθμοί εκκένωσης
(14 φρεάτια και 3 πυροσβεστικά υδροστόμια).
3.
Δ.Ε. Τανάγρας. Κατασκευή φρεατίων διακλαδώσεως και τερματικών
σταθμών εκκένωσης σε συγκεκριμένα σημεία των τεσσάρων οικισμών της Δ.Ε.
Τανάγρας. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν δεκαπέντε (15) φρεάτια διακλάδωσης τόσο
νέων όσο και προς αντικατάσταση υφιστάμενων, και δέκα πέντε (15) τερματικοί
σταθμοί καθαρισμού αποτελούμενοι από πυροσβεστικά υδροστόμια.

Tα νέα δίκτυα θα κατασκευαστούν από σωλήνες HDPE 3ης γενιάς, 16 atm,
διαμέτρου Φ63 και Φ90, ανά περίπτωση και η επιλογή τοποθέτησης πυροσβεστικών
υδροστομίων έγινε προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο πυρόσβεσης των οικισμών.
Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας δηλώνει ότι “Ξεκίνησε ένα ακόμη
χρήσιμο έργο, δίνοντας προτεραιότητα στην εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου
νερού σε όλους ανεξαιρέτως τους συνδημότες μας καθώς και στην ενίσχυση του δικτύου
πυρόσβεσης των οικισμών μας, έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των
κατοίκων του δήμου μας και θα συμβάλει στην προστασία της ζωής και της περιουσίας
τους .”

