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1 .  Ε Ι  Α Γ Ω Γ Θ  

1.1 Αντικείμενο 

Το  αντικείμενο τθσ υδραυλικισ μελζτθσ αφορά ςτθν επικαιροποίθςθ των υδραυλικϊν μεγεκϊν και 
δεδομζνων τθσ μελζτθσ αποχζτευςθσ ακακάρτων για τον οικιςμό ‘Αρνιςςασ  τoυ Διμου Ζδεςςασ και 
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ειδικότερα τθν αναμόρφωςθ τθσ μελζτθσ του εςωτερικοφ δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων και του 
κεντρικοφ αγωγοφ που καταλιγει  ςτθ κζςθ τθσ ΕΕΛ. 

Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ περιλαμβάνει τθν Οριςτικι μελζτθ, ςφμφωνα με το άρκρο 207 του 
ΡΔ.696/74, με τεφχθ δθμοπράτθςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 205, 207 και 251 του ΡΔ.696/74. Στθ 
ςφνταξθ τθσ μελζτθσ ελιφκθ υπόψθ θ αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ των Ενιαίων Τιμολογίων 
ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 7/2013 (Α.Ρ.Δ11γ/ο/5/8/12-02-2013) και θ απόφαςθ  ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273 
περί ζγκριςθσ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με 
υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα (ΦΕΚ 2221/Β’/30-07-2012) κακϊσ επίςθσ και θ νζα 
Εγκφκλιοσ 17 με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Ρ. /οικ. /1322/7.9.2016 Υπουργοφ ΥΡΟΜΕΔΙ  "Αναςτολι τθσ 
υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΡ)". 

Επίςθσ ελιφκθ υπόψθ θ Εγκφκλιοσ 18, 24-09-2014 περί προςδιοριςμοφ τθσ δαπάνθσ του 
μεταφορικοφ ζργου με βάςθ τα Ενιαία Τιμολόγια τθσ ΓΓΔΕ και ο Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν 
Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων (ΦΕΚ 1746, 19-05-2017).  

1.2  Ιςτορικό  

Για τθν περιοχι τθσ Άρνιςςασ, είχε εκπονθκεί ςτο παρελκόν (2009) θ «Οριςτικι μελζτθ δικτφων 
Δ.Δ.Βεγορίτιδασ». Eπίςθσ το 2009 εκπονικθκε θ προμελζτθ του ζργου: «Εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ 
λυμάτων Άρνιςςασ» και το 2010 θ προμελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων του ζργου: 
«Αποχετευτικά δίκτυα ςτουσ οικιςμοφσ Άρνιςςασ και Νζων Ξανκογείων Δ.Βεγορίτιδασ, Νομοφ 
Ρζλλασ και Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων», θ οποία είχε λάβει κετικι γνωμοδότθςθ από τθν 
Ειδικι Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ (ΕΥΡΕ) του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ & Κλιματικισ 
Αλλαγισ. 

Επιπροςκζτωσ με τθν υπ’ άρικ. 206607, 30-12-2011, απόφαςθ του Υπ. Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & 
Κλιματικισ Αλλαγισ ζχουν εγκρικεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το ζργο  «Αποχζτευςθ και 
εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυµάτων των οικιςµϊν Άρνιςςασ και Νζων Ξανκογείων τθσ 
∆θµοτικισ Ενότθτασ Βεγορίτιδασ του ∆ιµου Ζδεςςασ ςτο Νοµό Ρζλλασ». 

Με ηην παπούζ α ανάθεζ η επικαιποποιείηαι η παλιά μελέηη, πος αθοπά ζ ηο ζ σεδιαζ μό εζ ωηεπικών 
δικηύων αποσέηεςζ ηρ ακαθάπηων ηος οικιζ μού ηηρ Άπνιζ ζ αρ, εξαιηίαρ ηων εηών πος έσοςν παπέλθει 
από ηη ζ ύνηαξή ηηρ. Η ζ ύμβαζ η ςπογπάθηκε ηην 10η Ιοςλίος 2017 μεηαξύ ηηρ κ. Ζδροσ Αικατερίνης, 
Προέδροσ τοσ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεζ ζ αρ και ηηρ κ. Μάρκοσ Δήμητρας Πολιηικού Μησανικού με 
πηςσίο Β’ ηάξηρ ζηην καηηγοπία 13 (Α.Μ. 22306).  

1.3 Προχπάρχουςεσ μελζτεσ – χάρτεσ 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ελιφκθςαν υπόψθ τα παρακάτω. 

- Τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακασ 1:1000, τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ επζκταςθσ του οικιςμοφ 
Άρνιςςασ. 

- Το διάγραμμα διανομισ ςυνοικιςμοφ ϋΑρνιςςασ (1974)   

- Υψομετρικι αποτφπωςθ οικιςμοφ και τθσ διαδρομισ προσ τθ κζςθ τθσ Ε.Ε.Λ. 

- Ψθφιακό διάγραμμα με τα όρια των ιδιοκτθςιϊν από τθν Εκνικό Κτθματολόγιο & 
Χαρτογράφθςθ Α.Ε. (ΕΚΧΑ) 

- Τοπογραφικι αποτφπωςθ των υφιςτάμενων ζργων που διατθροφνται ι εντάςςονται ςτο 
ςχεδιαςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

- Τοπογραφικι αποτφπωςθ ςτισ κζςεισ των διαβάςεων των ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν 

1.4 Σεφχθ – ςχζδια 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω τα ςτοιχεία τθσ οριςτικισ μελζτθσ (τεφχθ και ςχζδια) δίδονται 
ακολοφκωσ: 
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1.4.1 TEYXH ΟΙΣΤΙΚΘΣ ΥΔΑΥΛΙΚΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

TEXNIKH EKΘΕΣΘ 

ΥΔΑΥΛΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΡΟΜΕΤΘΣΕΙΣ 

ΦΑΥ-ΣΑΥ 

1.4.2 TEYXH ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ MEΛΕΤΘΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

1.4.3 ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΣΤΙΚΘΣ ΥΔΑΥΛΙΚΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

Αρ. 
ςχεδίου 

Τίτλοσ ςχεδίου Κλίμακα 

Υ1 Γενικι οριηοντιογραφία 1:5000 
Υ2 Οριηοντιογραφία Ζργων (Ρινακίδα 1 από 4) 1:1000 
Υ3 Οριηοντιογραφία Ζργων (Ρινακίδα 2 από 4) 1:1000 
Υ4 Οριηοντιογραφία Ζργων (Ρινακίδα 3 από 4) 1:1000 
Υ5 Οριηοντιογραφία Ζργων (Ρινακίδα 4 από 4) 1:1000 
Υ6 Κατά μικοσ τομζσ αγωγϊν (ςχζδιο 1 από 5) 1:1000/1:100 
Υ7 Κατά μικοσ τομζσ αγωγϊν (ςχζδιο 2 από 5) 1:1000/1:100 
Υ8 Κατά μικοσ τομζσ αγωγϊν (ςχζδιο 3 από 5) 1:1000/1:100 
Υ9 Κατά μικοσ τομζσ αγωγϊν (ςχζδιο 4 από 5) 1:1000/1:100 

Υ10 Κατά μικοσ τομζσ αγωγϊν (ςχζδιο 5 από 5) 1:1000/1:100 
Υ11 Σχζδιο τυπικϊν ςκαμμάτων 1:20 
Υ12 Σχζδιο τυπικϊν φρεατίων επίςκεψθσ-ςυμβολισ 1:20 
Υ13 Σχζδιο τυπικοφ φρεατίου πτϊςθσ 1:20 
Υ14 Σχζδιο ςτακμοφ άντλθςθσ τφπου ΙΙΙ 1:20 
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Χάρτθσ 1. Ευρφτερθ περιοχι ζργου 

 

2 .   Τ Ν Σ Ο Μ Θ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Θ  Σ Ο Τ  Σ Ι Θ Ε Μ Ε Ν Ο Τ  Π Ρ Ο Β Λ Θ Μ Α Σ Ο   

Θ Άρνιςςα ιταν ζνα από τα αρχαιότερα μακεδονικά πολίςματα (αναφζρεται από τον Θουκυδίδθ), 
που ταυτίηεται με τον αρχαίο ερειπιϊνα κοντά ςτο ςθμερινό ομϊνυμο χωριό και ςυγκεκριμζνα ςτθ 
μικρι χερςόνθςο τθσ Βεγορίτιδασ λίμνθσ, όπου βρζκθκαν διάφορα αρχαιολογικά ευριματα 
(αρχιτεκτονικά μζλθ και επιγραφζσ). 

H ‘Αρνιςςα ανικει διοικθτικά ςτο Διμο Ζδεςςασ, βρίςκεται ςε υψόμετρο 560m και ςε απόςταςθ 
περίπου 20km δυτικά τθσ πόλθσ τθσ Ζδεςςασ και αναπτφςςεται ςτισ όχκεσ τθσ λίμνθσ Βεγορίτιδασ 
και ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ Βόρα. Ο Διμοσ Ζδεςςασ είναι διμοσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ. Θ ςθμερινι μορφι του Διμου Ζδεςςασ προζκυψε από τθν επζκταςι του με το 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ από τθν ςυνζνωςι του με τον Διμο Βεγορίτιδασ.   

Σχετικά με το κλίμα ςτθν περιοχι τθσ Άρνιςςασ, ο ορεινόσ όγκοσ του Βόρα ςυμβάλλει ςθμαντικά 
ςτθν διαφοροποίθςθ των μετεωρολογικϊν και κλιματικϊν ςτοιχείων διαμορφϊνοντασ μια ορεινι-
θμιορεινι ηϊνθ υγραςίασ και μια μικρι πεδινι ηϊνθ με μεγαλφτερθ περίοδο ξθραςίασ. Θ μζςθ 
μζγιςτθ κερμοκραςία τουσ χειμερινοφσ μινεσ είναι 8-10οC και θ μζςθ ελάχιςτθ -1-0,5οC. Τουσ 
κερινοφσ μινεσ θ μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία είναι 28οC και θ μζςθ ελάχιςτθ 10- 13οC. Οι άνεμοι 
ζχουν τον προςανατολιςμό τθσ κοιλάδασ του Εδεςςαίου (Βόδα) ποταμοφ N-NW. Μζςοσ όροσ για 
τθν βροχι είναι γφρω ςτα 500mm ςτισ ορεινζσ περιοχζσ. Οι υψθλότερεσ τιμζσ μζςθσ υγραςίασ 
παρατθροφνται τουσ χειμερινοφσ μινεσ με μζςο όρο 78%. Οι ϊρεσ θλιοφάνειασ κυμαίνονται από 
160-200ϊρεσ / μινα τθν περίοδο τθσ άνοιξθσ. 

Θ κωμόπολθ τθσ Άρνιςςασ αρικμεί  1411 μόνιμουσ κατοίκουσ ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011. 

2.1 Κοινωνικζσ – Οικονομικζσ ςυνκικεσ 

Κφριοι κλάδοι τθσ γεωργικισ παραγωγισ ςτθν περιοχι είναι θ δενδροκομία και ςε μικρότερο 
ποςοςτό τα φυτά μεγάλθσ καλλιζργειασ. Σθμαντικότερα προϊόντα είναι, το μιλο με αξιοςθμείωτο 
ποςοςτό ςτθν παγκόςμια παραγωγι, το μιλο το ροδάκινο, και το ακτινίδιο.  

Θ κτθνοτροφικι παραγωγι επίςθσ είναι ςθμαντικι και ςε μεγάλο βακμό επιδοτοφμενθ.  

Επιπλζον τμιμα του πλθκυςμοφ απαςχολείται  ςτο αςτικό κζντρο τθσ Ζδεςςασ που παράγει τισ 
περιςςότερεσ υπθρεςίεσ Logistics του τριτογενι τομζα και διακζτει ικανοποιθτικό αρικμό 
επιχειριςεων τραπεηϊν, αςφαλειϊν και χρθματοοικονομικϊν & λογιςτικϊν υπθρεςιϊν.  

2.2 Χωροταξικά δεδομζνα 

Θ δόμθςθ είναι αραιι, αφορά κυρίωσ το παλαιό - ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ, τα κτίςματα είναι 
κυρίωσ μονϊροφεσ καταςκευζσ και αρκετζσ διϊροφεσ. Αντιςτοίχωσ, οι κεντρικοί δρόμοι των 
οικιςμϊν είναι αςφαλτοςτρωμζνοι, υπάρχουν αρκετοί τςιμεντόςτρωτοι οδοί αλλά και χωμα-
τόδρομοι και τζλοσ υπάρχουν περιοχζσ με αδιάνοικτεσ οδοφσ κακϊσ και κάποια πλακόςτρωτα. Σε 
ότι αφορά τουσ όρουσ δόμθςθσ και ειδικότερα το φψοσ, ελιφκθ μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ 
7,5+1,5μ.  
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Το τοπογραφικό διάγραμμα διανομισ ςυνοικιςμοφ του Υπ. Γεωργίασ ςυντάχκθκε το 1974, τότε που 
δθμιουργικθκε ο οικιςμόσ και με τθν υπ’ αρικ. 76371/25-11-96 απόφαςθ Νομάρχθ Ρζλλασ, 
κυρϊκθκε θ αρικ. 4/92 πράξθ εφαρμογισ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ περιοχισ επζκταςθσ  Άρνιςςασ. 

Στθν περιοχι επζκταςθσ του οικιςμοφ ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ είναι 0,8 κατά δε τα λοιπά ιςχφει το 
ΡΔ 24-4-85. Θ ςυνολικι ζκταςθ του οικιςμοφ μετρικθκε ςε 926 ςτρζμματα (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των χϊρων πραςίνου και των κοινόχρθςτων χϊρων). 

2.3 Δθμογραφικι εξζλιξθ περιοχισ - Πλθκυςμόσ ςχεδιαςμοφ ζργων 

Θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Εδζςςθσ, τα τελευταία χρόνια παρουςιάηει ςτακερι πλθκυςμιακι εξζλιξθ 
(βλζπε ςχετικά πίνακα I). 

Θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ οφείλεται ςε δφο κυρίωσ παράγοντεσ: 

 φυςιολογικι αφξθςθ 
 μετακίνθςθ πλθκυςμοφ από τθν φπαικρο προσ τισ πόλεισ. 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΠΛΘΘΤΜΟΤ (ΑΠΟΓΡΑΦΕ 1991-2011) 

 1991 2001 2011 % 

ανά ζτοσ 
1991-2001 

% 

ανά ζτοσ 
2001-2011 

ΕΔΕΣΣΑ 17128 18253 18229 0,638 -0,013 

΄Αρνισσα 1530 1550 1411 0,130 -0,935 

Το αποχετευτικό δίκτυο του οικιςμοφ τθσ ϋΑρνιςςασ υπολογίςκθκε για διάρκεια ηωισ 40 ετϊν, 
κεωρϊντασ ότι το ζτοσ βάςθ είναι το 2017 και το ζτοσ ςτόχοσ το  2057. 

Για τθν πρόβλεψθ του μόνιμου πλθκυςμοφ  χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ του ανατοκιςμοφ, 
ςφμφωνα με τθν οποία παραδεχόμαςτε ζνα ςτακερό ποςοςτό αφξθςθσ. Ζτςι ο πλθκυςμόσ μετά από 
n ζτθ δίνεται από τθν ςχζςθ: 

Εn  = Ρο x (1 + ε/100)n 

όπου  Εn = Μόνιμοσ πλθκυςμόσ μετά από n ζτθ. 

 Ρο = Σθμερινόσ μόνιμοσ πλθκυςμόσ 

 ε = ετιςια αφξθςθ του πλθκυςμοφ. 

Από τα δεδομζνα του Ρίνακα 1 δεν προκφπτει ςθμαντικι αφξθςθ ςτον πλθκυςμό τθσ Άρνιςςασ. 
Ωςτόςο, κατόπιν των γενικότερων εκτιμιςεων περί ανακοπισ τθσ τάςθσ αςτικοποίθςθσ, δεχόμαςτε 
ότι κα υπάρξει ζνα λογικό ποςοςτό αφξθςθσ του πλθκυςμοφ. 

Θεωρϊντασ ετιςιο ποςοςτό αφξθςθσ πλθκυςμοφ ίςο με 1,5%, που είναι αποδεκτό ποςοςτό 
αφξθςθσ του πλθκυςμοφ για τθν Ελλθνικι πραγματικότθτα, για το ζτοσ ςτόχο (2057) ο 
προβλεπόμενοσ μόνιμοσ πλθκυςμόσ κα είναι: 

 Ε2057  = 14112011 x (1 + 1,5/100)46=   2.799μόνιμοι κάτοικοι. 

Στθν Άρνιςςα υπάρχει κάποια μικρισ κλίμακασ τουριςτικι κίνθςθ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ,  
λόγω τθσ κοντινισ τθσ απόςταςθσ από τον παλαιό οικιςμό του Αγίου Ακαναςίου που είναι ζνα απ’ 
τα πιο γνωςτά τουριςτικά μζρθ τθσ περιοχισ. Ωςτόςο τουσ κερινοφσ μινεσ δεν παρατθρείται κάποια 
ςθμαντικι τουριςτικι κίνθςθ εκτόσ τθσ αναμενόμενθσ ολιγοιμερθσ επίςκεψθσ των ετεροδθμοτϊν. 
Κατόπιν αυτϊν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ, δεν κρίκθκε ςκόπιμοσ ο υπολογιςμόσ εποχικοφ 
πλθκυςμοφ κατά τον υπολογιςμό του πλθκυςμοφ του ζτουσ ςτόχο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
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2.4 Μορφολογικά ςτοιχεία. 

Ο οικιςμόσ, λόγω τθσ ιδιομορφίασ του εδάφουσ ζχει χωριςτεί ςε δφο ηϊνεσ. Αυτζσ, διαχωρίηονται 
ςαφϊσ μεταξφ τουσ με τθν απότομθ μεταβολι του υψομζτρου και τθν ςιδθροδρομικι γραμμι ςε 
ζνα μζτωπο περίπου 1.700 m.  Θ μετάβαςθ από τθν ανατολικι ςτθν δυτικι ηϊνθ γίνεται μζςω 
εγκάρςιων δρόμων. Στθν ανατολικι ηϊνθ ζχει αναπτυχκεί ο υπάρχων παραδοςιακόσ οικιςμόσ. Θ 
επιφάνεια του εδάφουσ ςτθ ηϊνθ αυτι χαρακτθρίηεται από ζντονεσ κλίςεισ (από 8,00% ζωσ 20%) με 
διεφκυνςθ από Ανατολι προσ Δφςθ.  Το υψόμετρο του εδάφουσ κυμαίνεται μεταξφ των +548,00 m 
και +594,00 m. Στθν δυτικι ηϊνθ θ επιφάνεια του εδάφουσ παρουςιάηει ιπιεσ κλίςεισ (από 0,50%-
7%) και το υψόμετρο του εδάφουσ κυμαίνεται μεταξφ των +547,00 m και +533,00 m. 

Ο υπόγειοσ υδροφόροσ ορίηοντασ ςε όλθ τθν ζκταςθ του οικιςμοφ βρίςκεται αρκετά χαμθλά. Από 
τουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ -αςβεςτολικικά πετρϊματα με υπερκείμενεσ μάργεσ τθσ περιοχισ- 
προκφπτει ότι τα υδροφόρα ςτρϊματα βρίςκονται αρκετά βακιά και δεν αναμζνεται να 
ςυναντθκοφν κατά τθν διάρκεια εκςκαφϊν για τθν καταςκευι των ζργων. Στθν κάτω ηϊνθ θ  οποία 
είναι παραλίμνια, θ ςτάκμθ των νερϊν βρίςκεται ςτο +530,00 m. 

Αναφορικά με τθν φφςθ του εδάφουσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του οικιςμοφ και κάτω από το 
επιφανειακό ςτρϊμα του εδάφουσ κυριαρχοφν οι ερυκρζσ μάργεσ υπερκείμενεσ του ανϊτερου 
αςβεςτόλικου, ςυνίςτανται εξ ιλυομιγϊν κυρίωσ αργίλων ερυκροφ ι κεραμοχρϊου χρϊματοσ. Σε 
μερικζσ περιπτϊςεισ είναι αμμοφχοι ι περιζχουν κροκαλοπαγι άνευ απολικωμάτων. Στον 
υφιςτάμενο οικιςμό φαίνεται ότι κυριαρχοφν οι λατυποπαγείσ αςβεςτόλικοι του Νεογενοφσ. Τα 
αςβεςτολικικά ςτοιχεία ςυνίςτανται εκ κραυςμάτων οςτράκων, οριςμζνοι δε ορίηοντεσ είναι 
απολικωματοφόροι. Εμφανίηονται επίςθσ ωσ εςτρωμμζνοι ςυμπαγισ αςβεςτόλικοι, λεπτόκοκκοι 
βιοκλαςτικοί με ορίηοντεσ κογχυλιάτου αςβεςτόλικου ι κραυςματοπαγοφσ αςβεςτόλικου. 

Θ παράκτια ηϊνθ του οικιςμοφ δομείται κυρίωσ από καλάςςιεσ αποκζςεισ που αποτελοφνται από 
αςφνδετα υλικά όπωσ άμμοσ, κροκάλεσ, λεπτομερι αργιλοαμμϊδθ και πθλοαμμϊδθ.  

2.5  Τφιςτάμενθ κατάςταςθ αποχζτευςθσ ακακάρτων. 

Δίκτυο αποχζτευςθσ ακακάρτων ςτον οικιςμό δεν υπάρχει. Μζχρι ςιμερα τα λφματα των οικιϊν 
αποχετεφονται ςε μεμονωμζνουσ ςθπτικοφσ ι απορροφθτικοφσ βόκρουσ, όπου αποςυντίκενται και 
διθκοφνται μζςα ςτο ζδαφοσ και αποτελοφν ςθμαντικι πθγι ρφπανςθσ των υπογείων υδάτων. 

2.6 Τφιςτάμενα δίκτυα- υποδομζσ. 

Στον οικιςμό υπάρχουν εγκαταςτθμζνα δίκτυα φδρευςθσ κακϊσ επίςθσ και υφιςτάμενεσ 
παρεμβάςεισ για τθν αποχζτευςθ των ομβρίων. Χαρακτθριςτικά, αναφζρεται ο κιβωτοειδισ οχετόσ 
2mx1m ςτθν περιοχι του κζντρου του οικιςμοφ με κατεφκυνςθ Α->Δ. 

Στα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ ζγινε τοπογραφικι αποτφπωςθ και αποτυπϊκθκαν οι κζςεισ των 
φρεατίων των υφιςτάμενων δικτφων. Πλα τα ςτοιχεία αυτά,  παρουςιάηοντα ςτισ οριηοντιογραφίεσ 
τθσ μελζτθσ. Επίςθσ για τα υφιςτάμενα δίκτυα ςυλλζχκθκαν πλθροφορίεσ από τθν ομάδα μελζτθσ, 
κατά τισ επιςκζψεισ-αυτοψίεσ που ζγιναν ςτο χϊρο του ζργου. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
αξιοποιικθκαν καταλλιλωσ ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ των προτεινόμενων δικτφων. 

Στον κεντρικό πλακόςτρωτο πεηόδρομο, υπάρχει εγκατεςτθμζνοσ αγωγόσ αποχζτευςθσ ακακάρτων, 
ο οποίοσ τοποκετικθκε με τα ζργα των πλακοςτρϊςεων και κα ςυνδεκεί ςτο υπό μελζτθ δίκτυο. Το 
προτεινόμενο δίκτυο διαςταςιολογικθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τον εν λόγω αγωγό. 

Από τον οικιςμό Άρνιςςασ διζρχεται θ Σιδθροδρομικι Γραμμι ‘Εδεςςασ – Φλϊρινασ, θ οποία,  όπωσ 
προαναφζρκθκε, διαχωρίηει τον οικιςμό ςε ανατολικό και δυτικό τμιμα. Κατά μικοσ των 
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ζχουν καταςκευαςτεί κάποιεσ «κάτω διαβάςεισ» από τισ οποίεσ 
διζρχονται υφιςτάμενοι αγωγοί δικτφων κοινισ ωφζλειασ. Οι κζςεισ των διαβάςεων εντοπίςτθκαν 
και αποτυπϊκθκαν λεπτομερϊσ, ϊςτε να είναι εφικτι θ αξιοποίθςι τουσ κατά το ςχεδιαςμό των 
προτεινόμενων ζργων. 

Στα ςχζδια τθσ μελζτθσ, οι διαβάςεισ των ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν παρουςιάηονται και 
αρικμοφνται. Αναφζρουμε ότι, εκείνεσ από τισ οποίεσ διζρχονται οι αγωγοί των προτεινόμενων 
δικτφων φζρουν τον αρικμό 6, 4, 2 και 1 (βλ. ςχζδια μελζτθσ). Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ 
διαβάςεισ αναφζρονται παρακάτω (βλ.παράγραφο 7.5). 
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3 .  Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Μ Ε Ν Ε   Ε Π Ε Κ Σ Α  Ε Ι   

Ρροβλζπονται επεκτάςεισ των προτεινόμενων δικτφων, ςε κάποιεσ αδόμθτεσ περιοχζσ, εντόσ του 
εγκεκριμζνου ςχεδίου πόλθσ,  που βρίςκονται κατά κφριο λόγο κοντά ςτα περιμετρικά όρια του 
οικιςμοφ και ςτισ οποίεσ ςιμερα δεν υπάρχουν διανοιγμζνεσ οδοί. Οι αγωγοί που ςχεδιάςτθκαν 
ςτισ περιοχζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ ωσ «μελλοντικοί αγωγοί» και ελιφκθςαν 
υπόψθ ςτθ διαςταςιολόγθςθ του προτεινόμενου δικτφου.  

 

4 .   Τ  Σ Θ Μ Α  Α Π Ο Χ Ε Σ Ε Τ  Θ   

Ρροτείνεται το χωριςτικό ςφςτθμα αποχζτευςθσ για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

- Οι αγωγοί ακακάρτων είναι ςχετικά μικρϊν διαςτάςεων και μπορεί να τοποκετθκοφν εφκολα ςε  
μεγάλο βάκοσ. 

- Καλφτερθ δυνατότθτα επεκτάςεων, αφοφ οι αγωγοί ακακάρτων ζχουν γενικά αρκετά 
περικϊρια. 

- Αποφεφγεται θ ρφπανςθ των αποδεκτϊν από τισ υποχρεωτικζσ υπερχειλίςεισ του μεικτοφ 
ςυςτιματοσ ςε περιόδουσ αιχμισ παροχισ (καταιγίδεσ), που υπάρχουν ακόμα και μζςα ςε 
κατοικθμζνεσ περιοχζσ. 

- Τα λφματα μετά τθν ςυλλογι τουσ με το δίκτυο των αγωγϊν κα οδθγοφνται ςτον ςτακμό επε-
ξεργαςίασ αποβλιτων ο οποίοσ προβλζπεται να ςχεδιαςτεί για να δζχεται μόνο τθν παροχι των 
ακακάρτων υδάτων.  

Οι δυνατότθτεσ επιλογισ διαφορετικισ χάραξθσ του δικτφου ιταν περιοριςμζνεσ επειδι τόςο θ 
τοπογραφία όςο και θ χωροταξία του οικιςμοφ οδθγοφν ςε μονοςιμαντεσ επιλογζσ χάραξθσ.  
Ωςτόςο οι ζντονεσ κλίςεισ του εδάφουσ  ςε όλο τον οικιςμό διαμορφϊνουν μια οικονομικι χάραξθ 
του δικτφου. 

 

5 .  Β Α  Ι Κ Α  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α  Τ Δ Ρ Α Τ Λ Ι Κ Ω Ν  Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ω Ν  

5.1 Κακοριςμόσ ειδικϊν παροχϊν υπολογιςμοφ του δικτφου ακακάρτων. 

Θ μζςθ θμεριςια υδατοκατανάλωςθ για το ζτοσ ςτόχο λαμβάνεται ίςθ με 200l/κατ. θμερθςίωσ. 

Θ μζςθ θμεριςια παροχι ακακάρτων (QE) λαμβάνεται ίςθ με το 80% τθσ μζςθσ θμεριςιασ 
υδατοκατανάλωςθσ. 

Ο ςυντελεςτισ μεγίςτθσ θμεριςιασ παροχισ λαμβάνεται ίςοσ με 1,5 και θ μεγίςτθ θμεριςια παροχι 
QH δίνεται από τθ ςχζςθ 

QH= 1,5XQE= 1,50X0,80X200 = 240,00l/κατ. θμερθςίωσ 

Ο ςυντελεςτισ μεγίςτθσ ςτιγμιαίασ αιχμισ P υπολογίηεται ςφμφωνα με τον γενικό τφπο  

 

35,25,1
2/1


HQ
P

 

και θ αντίςτοιχθ παροχι από τθν ςχζςθ 

Q= XQΘ 



ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

Εςωτερικό Δίκτυο ακακάρτων Άρνιςςασ                                                                                                                   Σελ.10 

Θ παροχι διικθςθσ υπολογίηεται από τουσ κατοίκουσ ςαν 

Qδ=0,10 x Ha x DEN x q 

                 ϋΟπου   Θa         θ ζκταςθ ςε εκτάρια 

                                DEN     θ πυκνότθτα 

                                q           θ ειδικι παροχι ςε l/κατ./sec 

5.2 Επιλογι διατομισ αγωγϊν ακακάρτων 

Θ επιλογι των διατομϊν ζγινε λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ : 
- Ζωσ διάμετρο Φ400 το ποςοςτό πλιρωςθσ είναι 50% 
- για διάμετρο Φ500-Φ600 το ποςοςτό πλιρωςθσ είναι 60% 
- για διάμετρο >Φ600 το ποςοςτό πλιρωςθσ είναι 70% 
- Ελάχιςτθ διάμετροσ αγωγοφ Φ200. 
- Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα Vmax=6 m/s. 
- Ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα Vmin=0,30 m/s για το 1/10 τθσ παροχετευτικότθτασ πλιρουσ 

διατομισ (ταχφτθτα αυτοκακαριςμοφ). 

Οι διατομζσ των αγωγϊν υπολογίςτθκαν ωσ εξισ : 

Θ παροχι πλιρωςθσ υπολογίςτθκε ςφμφωνα με τθν ςχζςθ 
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3/5
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4
π JD

n
Qo

o


 
όπου  no: ο ςυντελεςτισ Manning ίςοσ με 0,013 
  D: θ διάμετροσ του αγωγοφ 
  J: θ κλίςθ 

Θ γωνία κ (βλζπε ςχιμα)  

 

 

υπολογίςτθκε με επαναλθπτικι μζκοδο και χρθςιμοποιϊντασ τθν εξίςωςθ 
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Το ποςοςτό πλιρωςθσ υπολογίςτθκε από τθν ςχζςθ 
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Για μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτο ςχεδιαςμό χρθςιμοποιικθκε μεταβλθτόσ ςυντελεςτισ Manning με 
βάςθ τθν ακόλουκθ ςχζςθ 1:                                                               

    9.04.0

0
/1/62.01 DyDy

n
n

  

Στο τεφχοσ υδραυλικϊν υπολογιςμϊν δίνονται αναλυτικά οι υπολογιςμοί των αγωγϊν ακακάρτων. 

5.3 Μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ ταχφτθτεσ ροισ - Ελάχιςτεσ κλίςεισ 

Θ ανάπτυξθ μεγάλων ταχυτιτων ςτουσ αγωγοφσ αποχετεφςεων ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ διότι 
μπορεί να προκαλζςει διάβρωςθ των αγωγϊν και των φρεατίων. Ραράλλθλα ςε περίπτωςθ 
μεγάλων ταχυτιτων είναι πικανι θ ζξοδοσ λυμάτων ςτο δρόμο ι ςτα υπόγεια κακϊσ είναι μεγάλο 
το φψοσ τθσ κινθτικισ ενζργειασ και ςυνεπϊσ θ γραμμι ενζργειασ βρίςκεται ψθλά. Τζλοσ οι μεγάλεσ 
ταχφτθτεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν φπαρξθ υπερκρίςιμθσ ροισ και τθ δθμιουργία υδραυλικϊν 
αλμάτων.  

Οι ελλθνικζσ προδιαγραφζσ (Ρ.Δ 696/74) κακορίηουν ωσ μζγιςτθ τθν ταχφτθτα των 6 m/s. Ωςτόςο, θ 
διεκνισ βιβλιογραφία και θ μελετθτικι  εμπειρία, δείχνουν ότι για τα δίκτυα ακακάρτων ςτα οποία 
θ ροι είναι ςυνεχισ, κα πρζπει να τθρείται μζγιςτθ ταχφτθτα κάτω από 3,0 m/s κάτι που ζχει 
επιτευχκεί και ςτθν παροφςα μελζτθ (βλ. πίνακεσ υδραυλικϊν υπολογιςμϊν). 

Ο περιοριςμόσ τθσ ελάχιςτθσ ταχφτθτασ ροισ ςτοχεφει ςτθν αποφυγι τθσ κακίηθςθσ των ςτερεϊν 
υλικϊν και τθν ςταδιακι δθμιουργία αποκζςεων ςτο πυκμζνα. Ραράλλθλα ο περιοριςμόσ τθσ 
ελάχιςτθσ ταχφτθτασ ροισ ςτοχεφει ςτθν εξαςφάλιςθ καλϊν ςυνκθκϊν αεριςμοφ των λυμάτων και 
τθ μείωςθ του κινδφνου διάβρωςθσ των τοιχωμάτων αγωγϊν και φρεατίων. Οι τυπικζσ τιμζσ τθσ 
ελάχιςτθσ ταχφτθτασ εφαρμογισ κυμαίνονται από 0,45-0,8m/s.  

Λόγω των πρακτικϊν δυςκολιϊν επίτευξθσ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν αυτοκακαριςμοφ για όλεσ τισ 
κυμαινόμενεσ ςυνκικεσ ροισ, αντί τθσ απαίτθςθσ τθσ ελάχιςτθσ ταχφτθτασ χρθςιμοποιείται ςυχνά θ 
απαίτθςθ τθσ ελάχιςτθσ κλίςθσ.   

Σφμφωνα με τισ Ελλθνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Δ 696/74), οι ελάχιςτεσ κλίςεισ των αγωγϊν ακακάρτων 
κακορίηονται με τρόπο ϊςτε θ ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςτο 10% τθσ παροχετευτικότθτασ του 
αγωγοφ (Q/Qo=0,10) να υπερβαίνει τα 0,3 m/s. Για μεταβλθτό ςυντελεςτι τραχφτθτασ  και για 
Q/Qo=0,10 ιςχφει V/Vo=0,54 όποτε θ πιο πάνω ελάχιςτθ ταχφτθτα αντιςτοιχεί ςε ταχφτθτεσ 
πλιρωςθσ Vο=0,56 m/s. 

                                                             

1 Συςτθματικζσ μετριςεισ των Wilcox (για διάμετρο 20 cm), Yarnell & Woodword (για διαμζτρουσ 10-30 cm) και Johnson 

(για μεγάλεσ διαμζτρουσ και μικρά βάκθ ροισ)  ζδειξαν ότι ο ςυντελεςτισ n ςε ςυνκικεσ μερικισ πλιρωςθσ είναι 
μεγαλφτεροσ, μζχρι και 28%, από τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι no που αντιςτοιχεί ςε ολικι πλιρωςθ. Από νομογράφθμα των 
WPCF & ASCE (1976) βαςιςμζνο ςε 824 πειράματα, το οποίο δίνεται και ςε πινακοποιθμζνθ μορφι από τουσ Fair κ.α 
(1954), καταρτίςτθκαν οι προςεγγιςτικζσ ςχζςεισ, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον υπολογιςμό του no  
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 (Κουηζογιάννης Δ., 1999, Σχεδιαζμός αζηικών δικηύων αποχέηευζης).  
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Με βάςθ αυτζσ τισ ταχφτθτεσ και με τθν βοικεια τθσ παραπάνω ςχζςθσ, μποροφμε να 
υπολογίςουμε τισ ελάχιςτεσ κλίςεισ για τισ ςυνικεισ διαμζτρουσ των αγωγϊν αποχζτευςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τα Αμερικανικά πρότυπα θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα είναι Vο=0,6 m/s. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ενδεικτικά εφαρμοςτζεσ κλίςεισ για αγωγοφσ ακακάρτων 
ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι και ξζνθ βιβλιογραφία. 

ΠΙΝΑΚΑ 2. ΕΛΑΧΙΣΕ ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΚΑΣΑ ΜΘΚΟ  ΚΛΙΕΙ 

Φ (mm) 250 315 355 400 500 630 710 
(1) Ελάχιςτθ κλίςθ (m/km) 
για Vo=0,56 και μεταβλθτι 
τραχφτθτα  no=0,015 
 

2,8 2,2 1,8 1,5 1,1 0,89 0,72 

(2) Ελάχιςτθ κλίςθ (m/km) 
κατά τα Αμερικανικά 
πρότυπα 
 

3,3 2,6 2,0 1,8 1,3 1,00 0,83 

Σθμειϊνεται ότι θ εφαρμογι των ελάχιςτων κλίςεων δεν λφνει πάντα το πρόβλθμα του 
αυτοκακαριςμοφ των αγωγϊν, ιδίωσ ςε τριτεφοντεσ και λοιποφσ αγωγοφσ του δικτφου ακακάρτων 
που λειτουργοφν με πολφ μικρζσ παροχζσ ακόμα και ςτθν περίοδο αιχμισ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ 
αποτελεςματικι είναι θ αραίωςθ των λυμάτων με κακαρό νερό, μζςω φρεατίων πλφςθσ. Επίςθσ θ 
περιοδικι ζγχυςθ αςβζςτθ μπορεί να επιφζρει ευεργετικά αποτελζςματα, επειδι καταςτρζφει τα 
βακτθρίδια που παράγουν κειικό οξφ. 

5.4 Τπολογιςμόσ ωκθτικϊν αγωγϊν 
 
 
Για τθν διαςταςιολόγθςθ των ωκθτικϊν αγωγϊν χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ των DARCY-WEISBACH 
με τισ παρακάτω παραδοχζσ 
 

 Συντελεςτισ κινθματικοφ ιξϊδουσ ν=1,15X10-6m2/s 
 Συντελεςτισ τραχφτθτασ k = 0,0013m 
 Τοπικζσ απϊλειεσ φορτίου 10% των γραμμικϊν απωλειϊν 
 Τζλοσ, ο ςυντελεςτισ απωλειϊν f υπολογίςκθκε με τον τφπο του COLERBROOK- WHITE. 

 
 
Οι απϊλειεσ πιεηομετρικοφ φορτίου ςτουσ ωκθτικοφσ αγωγοφσ υπολογίηονται από τον τφπο Darcy- 
Weisbach ςε ςυνδυαςμό με τον τφπο των Colebrook - White, με τον οποίο γίνεται ο προςδιοριςμόσ 
του ςυντελεςτι απωλειϊν. Οι χρθςιμοποιοφμενοι τφποι δίνονται από τισ παρακάτω ςχζςεισ: 
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όπου:          λ ι f :  ο ςυντελεςτισ απωλειϊν 

                              L:  το μικοσ του αγωγοφ ςε m 
                              D: θ διάμετροσ του αγωγοφ ςε m 
                              V:  θ ταχφτθτα ροισ ςε m/sec 
                              g:  θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ίςθ με 9,81m/sec2 
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                              ks: θ απόλυτθ Τραχφτθτα του υλικοφ των αγωγϊν λαμβάνεται ίςθ με 1,3mm 
                              Re:ο αρικμόσ Reynolds που δίνεται από τθ  ςχζςθ Re=V D/v 
                                v: θ κινθματικι ςυνεκτικότθτα του νεροφ ίςθ με 1,0 x 10-6 m2/sec. 

 

6 .  Β Α  Ι Κ Α  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Σ Α Σ Ι Κ Ω Ν  Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ω Ν  

6.1 Κανονιςμοί που εφαρμόηονται 

Κατά τθ ςφνταξθ τθσ ςτατικισ μελζτθσ εφαρμόςκθκαν οι παρακάτω κανονιςμοί 

- Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Φορτίςεων Δομικϊν Εργων (Β.Δ.τθσ 10/31 Δεκ. 1945 Φ.Ε.Κ. 171 
Α/16.5.1946 με τισ όποιεσ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ του) 

- Νζοσ Κανονιςμόσ  Τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ Σκυροδζματοσ 2016 (Φ.Ε.Κ. 1561/Β/2-03-
2016) 

- Νζοσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ (Φ.Ε.Κ. 2184/Β/20-12-1999) 2000 όπωσ ιςχφει ςιμερα 

- Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ ΕΚΩΣ 2000 όπωσ ιςχφει ςιμερα 

- Ευρωκϊδικεσ  2, 3 

6.2 Κατθγορίεσ υλικϊν καταςκευισ 

- Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα γενικϊσ   C20/25, C25/30 

- Νευροχάλυβασ ςκυροδζματοσ γενικϊσ  S500 

- Χάλυβασ ελατϊν διατομϊν     Fe360 

- Κοχλίεσ γενικϊσ     8.8 

6.3 Φορτία και φορτίςεισ 

Αναλυτικά οι τιμζσ των φορτίων που λιφκθκαν υπόψθ ζχουν ωσ εξισ: 

-  Κδιο βάροσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 25,00 kN/m3 

- Επικαλφψεισ δαπζδων     1,25 kN/m2 

- Επικαλφψεισ δωμάτων – μονϊςεισ   2,00 kN/m2 

- Κινθτό φορτίο γενικϊσ     2,00 kN/m2 

6.4 Ωκιςεισ γαιϊν (όπου απαιτείται) 

Υπολογίηονται λαμβάνοντασ υπόψθ ςυνκικεσ θρεμίασ 

 - Επιτρεπόμενθ τάςθ εδάφουσ   0,20 Mpa 

  

7 .  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Θ  Σ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Ζ Ρ Γ Ω Ν  

7.1 Προτεινόμενο ςφςτθμα αποχζτευςθσ 

Το δίκτυο που προτείνεται αποτελείται από ζνα ςφςτθμα βαςικϊν, δευτερευόντων και τριτευόντων 
αγωγϊν ςυνολικοφ μικουσ περίπου 12,37km, το οποίο ςυλλζγει τα λφματα από όλεσ τισ γειτονιζσ 
του οικιςμοφ και τα οδθγεί ςε δφο κφριουσ αποχετευτικοφσ αγωγοφσ. Οι κφριοι αποχετευτικοί 
αγωγοί ζχουν ςυνολικό μικοσ περίπου 2,1km.  

Ο πρϊτοσ κφριοσ αποχετευτικόσ αγωγόσ ςυλλζγει τα λφματα του νοτιοανατολικοφ τμιματοσ του 
οικιςμοφ και καταλιγει ςε αντλιοςτάςιο (ςτακμόσ άντλθςθσ τφπου ΙΙΙ). Το αντλιοςτάςιο 
χωροκετείται ςτο δυτικό άκρο τθσ βόρειασ πλευράσ του ποδοςφαιρικοφ γθπζδου. Τα λφματα από το 
αντλιοςτάςιο οδθγοφνται μζςω ωκθτικοφ αγωγοφ ςτον δεφτερο κφριο αποχετευτικό αγωγό. O 
αγωγόσ αυτόσ για μικοσ περίπου 0,85km οδεφει ςε χωματόδρομο εκτόσ του οικιςμοφ και καταλιγει 
ςτο γιπεδο όπου πρόκειται να καταςκευαςτεί θ Ε.Ε.Λ. (τελικόσ αποδζκτθσ ςυςτιματοσ). 
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Θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυµάτων (Ε.Ε.Λ.), πρόκειται κα καταςκευαςτεί ςτθ κζςθ «Σαοφλ», ςε 
δθµοτικι ζκταςθ 4.850m2 περίπου (ςε τµιµα του αγροτεµαχίου 7379 ςτο ∆.∆. Άρνιςςασ), ςε 
απόςταςθ 1.400 m περίπου δυτικά από το κζντρο του οικιςµοφ Άρνιςςασ.  

Επιπροςκζτωσ ςτο δίκτυο προτείνονται ακόμα ζξι ςτακμοί άντλθςθσ που τοποκετοφνται ςε 
μεμονωμζνεσ περιοχζσ ι οικιματα (π.χ. νθπιαγωγείο). Ρρόκειται για ειδικοφ τφπου φρεάτια από 
πολυαικυλζνιο τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεισ άντλθςθσ. Από τα φρεάτια αυτά, εξζρχονται οι 
ωκθτικοί αγωγοί οι οποίοι οδθγοφν τα λφματα ςε φρεάτιο του κοντινότερου αγωγοφ βαρφτθτασ (βλ. 
ςχζδια μελζτθσ).  

Σθμειϊνεται ότι, οι ζξι ςτακμοί άντλθςθσ τοποκετικθκαν ςε περιοχζσ με ζντονεσ κλίςεισ, όπου θ 
λφςθ τθσ ςυλλογισ των λυμάτων μζςω αγωγϊν βαρφτθτασ, οδθγοφςε ςε αρκετά μεγάλα ςκάμματα. 

7.2 Περιγραφι αγωγϊν δικτφου 

Οι αγωγοί ακακάρτων τοποκετοφνται κατά κανόνα επί του άξονα τθσ οδοφ (βλζπε ςχζδιο τυπικϊν 
διατομϊν ςκαμμάτων). Εξαίρεςθ αποτελοφν οι κφριοι αγωγοί του προτεινόμενου δικτφου που 
οδεφουν ςε οδοφσ ςτισ οποίεσ υπάρχουν υφιςτάμενοι αγωγοί ομβρίων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι 
αγωγοί τοποκετοφνται από τθν πλευρά τθσ οδοφ όπου δεν αναμζνεται να υπάρχει υφιςτάμενοσ 
αγωγόσ. Συγκεκριμζνα, ο αγωγόσ που καταλιγει ςτο Αντλιοςτάςιο από το φρεάτιο Φ46 ζωσ το Φ34 
ζχει τοποκετθκεί ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ οδοφ επί τθσ οποίασ οδεφει, ενϊ ο αγωγόσ που 
καταλιγει ςτθν Ε.Ε.Λ. από το φρεάτιο Φ31 ζωσ το Φ16 ζχει τοποκετθκεί ςτθ δεξιά πλευρά τθσ οδοφ 
επί τθσ οποίασ οδεφει.  

Σε γενικζσ γραμμζσ ο πυκμζνασ των αγωγϊν τοποκετικθκε ςε βάκοσ 1,65 μζτρων. Ωςτόςο, όπου οι 
ειδικζσ ςυνκικεσ δεν το επζτρεπαν οι αγωγοί τοποκετικθκαν ςε βάκθ μεγαλφτερα ι και μικρότερα. 
Αυτό ςυνζβθ για παράδειγμα, ςε κζςεισ όπου, ο αγωγόσ τοποκετικθκε με αντίκετθ κλίςθ από τθν 
κλίςθ του φυςικοφ εδάφουσ και γενικά ςε περιοχζσ όπου θ επιλογι τθσ όδευςθσ των αγωγϊν ιταν 
μονοςιμαντθ.  

Το 80% περίπου των προτεινόμενων αγωγϊν τοποκετοφνται ςε αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ, ωςτόςο 
υπάρχουν και περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ αγωγϊν ςε τςιμεντόςτρωτεσ οδοφσ, ςε χωματόδρομουσ 
αλλά και ςε μία πλακόςτρωτθ οδό. Επίςθσ κάποια τμιματα αγωγϊν τοποκετικθκαν ςε αδιάνοικτεσ 
οδοφσ. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ προζκυψαν ςε περιοχζσ όπου δεν υπιρχε άλλθ επιλογι ςτο πρόβλθμα 
τθσ διόδευςθσ των λυμάτων προσ τουσ κφριουσ αποχετευτικοφσ αγωγοφσ.  

7.2.1 Σωλινεσ  - Στοιχεία καταςκευισ 

Για τουσ αγωγοφσ βαρφτθτασ των δικτφων προβλζπεται θ τοποκζτθςθ πλαςτικϊν ςωλινων PVC 
ςειράσ 41. Για τουσ ωκθτικοφσ αγωγοφσ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ςωλινων πολυαικυλενίου 
(HDPE) 10atm. 

H ελάχιςτθ διάμετροσ που εφαρμόςτθκε ςτουσ βαρυτικοφσ αγωγοφσ είναι θ Φ200. Θ αντίςτοιχθ 
ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ κλίςθ ζτςι ϊςτε να ικανοποιείται θ ςυνκικθ αυτοκακαριςμοφ του δικτφου 
για τθν ελάχιςτθ διάμετρο Φ200 είναι ίςθ με 3,8%ο.  Επειδι θ κλίςθ 3,8% υλοποιείται ςχετικά 
δφςκολα ςτο ζργο εφαρμόςτθκε ελάχιςτθ κλίςθ ίςθ με 5%ο. Οι βαςικοί, οι δευτερεφοντεσ και οι 
τριτεφοντεσ αγωγοί των δικτφων ζχουν διάμετρο Φ200. Οι κφριοι αγωγοί ζχουν διάμετρο Φ400 και 
θ ελάχιςτθ κλίςθ που εφαρμόςτθκε ςε αυτοφσ είναι ίςθ με 2%ο. 

Για τουσ ωκθτικοφσ αγωγοφσ αναφζρουμε ότι, είναι αγωγοί μικροφ μικουσ που λειτουργοφν υπό 
πίεςθ και ζχουν διάμετρο Φ50 και Φ63. Επίςθσ τοποκετοφνται ςε ςτακερό βάκοσ κάτω από το 
φυςικό ζδαφοσ, ζτςι ϊςτε το βάκοσ εκςκαφισ του ςκάμματόσ τουσ να μθν υπερβαίνει το ζνα μζτρο 
(βλ. ςχζδιο τυπικϊν ςκαμμάτων).  

Οι αγωγοί κατά κφριο λόγο εγκιβωτίηονται με άμμο λατομείου και το ελάχιςτο πάχοσ άμμου πάνω 
και κάτω από τον ςωλινα είναι αντίςτοιχα 0,30m και 0,10m (βλ. ςχζδιο τυπικϊν ςκαμμάτων). Στισ 
περιπτϊςεισ που θ απόςταςθ τθσ άνω άντυγασ του ςωλινα από το φυςικό ζδαφοσ είναι μικρότερθ 
ι ίςθ από ζνα μζτρο, οι ςωλινεσ εγκιβωτίηονται με άοπλο ςκυρόδεμα C12/15 πάχουσ 0,12m πάνω 
και κάτω από το ςωλινα. Επίςθσ με ςκυρόδεμα εγκιβωτίηεται τμιμα του κφριου αγωγοφ ςτθ κζςθ 
τθσ διζλευςισ του από το ρζμα κακϊσ και τμιματα αγωγϊν ςε κζςεισ διαςταφρωςθσ με 
υφιςτάμενα δίκτυα. Τα τμιματα των αγωγϊν που εγκιβωτίηονται με ςκυρόδεμα φαίνονται 
αναλυτικά ςτα ςχζδια των κατά μικοσ τομϊν των αγωγϊν. 
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Γενικά οι εκςκαφζσ των ςκαμμάτων κα γίνονται με κατακόρυφα πρανι και κα τοποκετοφνται τα 
προβλεπόμενα ςυςτιματα αντιςτιριξθσ (βλ. παρακάτω). Ο πυκμζνασ των ςκαμμάτων κα διαμορ-
φϊνεται με ομαλι επιφάνεια, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ομοιόμορφθ ζδραςθ των αγωγϊν κακϋ όλο το 
μικοσ τουσ. 

Επιςθμαίνουμε ότι ςτθν περιοχι του ζργου υπάρχουν βραχϊδεισ ςχθματιςμοί. Συγκεκριμζνα, το 
βραχϊδεσ υπόςτρωμα του εδάφουσ αναμζνεται να ςυναντθκεί ανατολικά τθσ ςιδθροδρομικισ 
γραμμισ, ςχεδόν επιφανειακά. Ωςτόςο και ςε άλλεσ περιοχζσ του οικιςμοφ όπου κα πραγματο-
ποιθκοφν βακφτερεσ εκςκαφζσ εκτιμάται ότι κα ςυναντθκεί το βραχϊδεσ υπόςτρωμα. 

Θ επανεπίχωςθ των ςκαμμάτων για όλουσ τουσ αγωγοφσ κα γίνεται είτε με κραυςτό υλικό 
λατομείου είτε με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν. Επειδι ςτθν περιοχι του ζργου όπωσ προανα-
φζρκθκε, υπάρχει υγιζσ υλικό που προζρχεται από τα εκςκαπτόμενα βραχϊδθ προϊόντα, προτεί-
νεται θ αξιοποίθςι του και θ χριςθ τουσ για τθν επανεπίχωςθ των ςκαμμάτων, κατόπιν τθσ 
μθχανικισ κατεργαςίασ του ςτο εργοτάξιο. 

Τα κατάλλθλα εδαφικά υλικά διαχωρίηονται ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτον παρακάτω 
Ρίνακα και είναι τα μόνα που επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν για τζτοιου είδουσ επανεπιχϊςεισ. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 : ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΚΑΣΑΛΛΘΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

# 

Κατθγορία ανάλογα 
προσ τθν ικανότθτα 

ςυμπφκνωςθσ υνοπτικι περιγραφι Κατάταξθ κατά DΙΝ 18196 
1 2 3 4 

1 V1 
Μθ ςυνεκτικά ζωσ ελαφρϊσ 
ςυνεκτικά, χονδρόκοκκα και 
μικτόκοκκα εδάφθ 

GW, GΙ, GΕ, SW, SI, SΕ, GU, 
GT, SU, ST 

2 V2 Συνεκτικά, μικτόκοκκα εδάφθ GU, GT, SU, ST 
3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφθ UL, UM, TL, TM, TA 

Τα οργανικά κτλ. εδάφθ των υπολοίπων κατθγοριϊν τθσ κατάταξθσ DΙΝ 18196 (ΘΝ, ΘΗ, F, ΟU, ΟΤ, 
ΟΘ, ΟΚ) δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν. 

Θ ικανότθτα ςυμπφκνωςθσ των κατθγοριϊν του εδάφουσ του παραπάνω Ρίνακα εξαρτάται από τθ 
ςφνκεςθ των κόκκων του εδάφουσ, τθ μορφι των κόκκων και τθν περιεκτικότθτα ςε νερό. 
Ειδικότερα: 

-    Για τθν κατθγορία V1, βαρφνουςα ςθμαςία ςτθν ικανότθτα ςυμπφκνωςθσ ζχει κυρίωσ θ ςφνκεςθ 
των κόκκων και θ μορφι τουσ και μικρότερθ θ περιεκτικότθτα ςε νερό και κατά ςυνζπεια θ 
επίδραςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν 

-    Για τισ κατθγορίεσ V2 και V3, βαρφνουςα ςθμαςία ςτθ ςυμπφκνωςθ ζχει θ επίδραςθ τθσ 
περιεκτικότθτασ ςε νερό 

-    Θ ςυμπφκνωςθ των εδαφϊν τθσ κατθγορίασ V1, λόγω τθσ μικρισ ευπάκειασ τουσ ςτο νερό και 
ςτθν αποςάκρωςθ, είναι ευχερζςτερθ από τθ ςυμπφκνωςθ εδαφϊν των κατθγοριϊν V2 και V3 
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Για τθν επιλογι του καταλλθλότερου για κάκε περίπτωςθ υλικοφ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 
και τα ακόλουκα: 

-    Σε πολφ υγρά ςυνεκτικά εδάφθ δεν είναι δυνατόν να επιτευχκεί ο απαιτοφμενοσ βακμόσ 
ςυμπφκνωςθσ 

-    Σε πολφ ξθρά ςυνεκτικά εδάφθ θ απαιτοφμενθ κατά ςτρϊςεισ ςυμπφκνωςθ μπορεί να επιτευχκεί 
μόνο μετά από ζργο ςυμπφκνωςθσ αιςκθτά μεγαλφτερο από τα ςυνθκιςμζνα 

Για να αποφεφγονται οι υποχωριςεισ ςτο ςκάμμα που επαναπλθρϊκθκε, κα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται για τθν επαναπλιρωςθ των τάφρων αγωγϊν κατά πρϊτο λόγο μθ ςυνεκτικά 
εδάφθ τθσ κατθγορίασ V1 και μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει περίςςεια τζτοιων προϊόντων 
εκςκαφϊν, να χρθςιμοποιοφνται και εδάφθ των κατθγοριϊν V2 και V3. 

Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 

Θ επίχωςθ πρζπει να εξαςφαλίηει μια όςο το δυνατόν ομοιόμορφθ και ςτακερι κατανομι των 
κινθτϊν και μόνιμων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, ωσ υλικό πλιρωςθσ, πρζπει 
να χρθςιμοποιείται αμμοχάλικο κατάλλθλθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται 
κατωτζρω. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 : ΚΟΚΚΟΜΕΣΡΙΚΘ ΚΑΜΠΤΛΘ ΤΛΙΚΩΝ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΘ ΗΩΝΘ ΑΓΩΓΩΝ 

# 
Διάμετροσ κόςκινου 

[mm] 

Ροςοςτό διερχόμενο κατά βάροσ 

[%] 
1 2 3 
1 40 100 
2 30 70 - 100 
3 15 50 - 85 
4 7 35 - 80 
5 3 25 - 70 
6 0,075 (No. 200) <12 

Το υλικό πρζπει να είναι καλά κοκκομετρικά διαβακμιςμζνο, δθλαδι πρζπει να ιςχφει: 

D60 / D10  5 

Ππου: D60=Θ διάμετροσ του κόςκινου, δια του οποίου διζρχεται το 60% (κατά βάροσ) του υλικοφ 

D10=Θ διάμετροσ του κόςκινου, δια του οποίου διζρχεται το 10% (κατά βάροσ) του υλικοφ 

Εάν το ποςοςτό () του λεπτόκοκκου του διερχόμενου από το κόςκινο No. 200 είναι 12%>>5%, τότε 
το λεπτόκοκκο υλικό πρζπει να ζχει δείκτθ πλαςτικότθτασ Ι  10%. 

7.2.2 Αντιςτθρίξεισ ςκαμμάτων 

Γενικά, το ζδαφοσ είναι ςυνεκτικό και δεν αναμζνεται να υπάρχουν προβλιματα ευςτάκειασ 
πρανϊν κατά τθ διάρκεια των εκςκαφϊν. 

Ρροβλζπεται θ αντιςτιριξθ των ςκαμμάτων: 
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- με μεταλλικά πετάςματα ενδεικτικοφ τφπου KRINGS ι ιςοδυνάμου ςτισ κζςεισ όπου θ 
εκςκαφι υπερβαίνει τα 1,75 μζτρα και  

- με προκαταςκευαςμζνα ελαφροφ τφπου πετάςματα ι ξυλοηεφγματα για βάκοσ εκςκαφισ 
από 1,25m - 1,75m.  

Κατά τθν εφαρμογι των αντιςτθρίξεων, οι επιφάνειεσ επαφισ των πρανϊν τθσ εκςκαφισ με τθν 
επιφάνεια αντιςτιριξθσ κα μορφϊνονται ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται καλι ςυναρμογι μεταξφ τουσ.  

7.3 Φρεάτια επίςκεψθσ - ςυμβολισ 

Αυτά επιτρζπουν τθν είςοδο ςτουσ υπόγειουσ αγωγοφσ. Ρροβλζπονται για τθν επιτιρθςθ και τον 
κακαριςμό του δικτφου. Οι αλλαγζσ ςτθ διεφκυνςθ, τθν κλίςθ και τθ διατομι γίνονται μόνο εδϊ. 
Επίςθσ φρεάτια τοποκετοφνται ςτισ διαςταυρϊςεισ των δρόμων και όπου ςυμβάλλουν δφο ι 
περιςςότεροι αγωγοί. Θ απόςταςθ δφο φρεατίων δεν είναι κατά κανόνα μεγαλφτερθ από 50 m. 

Θ κάτοψθ των φρεατίων είναι κυκλικι, με εςωτερικι διάμετρο ίςθ με 1,20 m. Τα φρεάτια 
αποτελοφνται από προκαταςκευαςμζνουσ κυκλικοφσ δακτυλίουσ, κολουροκωνικό ςτοιχείο και 
λαιμό. Θ ανκρωποκυρίδα είναι ςτρογγυλι με ελεφκερο άνοιγμα 60 εκ.  

Τα φρεάτια επίςκεψθσ  καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και είναι 
προκαταςκευαςμζνα. Ρροτείνεται θ κωράκιςθ εςωτερικά.  

Φρεάτια ορκογωνικισ διατομισ (0,90m x 0,90m) και βάκουσ 0,70-1,10m, που κα καταςκευαςτοφν 
επί τόπου, προτείνονται ςε κάποιεσ κζςεισ του δικτφου, όπου δεν ιταν δυνατι θ τοποκζτθςθ 
προκαταςκευαςμζνων κυκλικϊν φρεατίων. Οι κζςεισ τοποκζτθςθσ των εν λόγω φρεατίων φαίνονται 
ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

7.4 Φρεάτια πτϊςθσ 

Φρεάτια πτϊςθσ ζχουν τοποκετθκεί ςε διάφορεσ κζςεισ του δικτφου. Τα φρεάτια αυτά 
χρθςιμοποιοφνται: 

 ςε κζςεισ ςυμβολισ αγωγϊν με διαφορετικζσ ςτάκμεσ ροισ  
 ςε κζςεισ όπου οι τοπικζσ ςυνκικεσ επιβάλουν βακφτερθ τοποκζτθςθ του αγωγοφ (οι 

περιπτϊςεισ αυτζσ φαίνονται ςτα ςχζδια των μθκοτομϊν τθσ μελζτθσ). 

Σθμειϊνεται ότι, το φρεάτιο πτϊςθσ εφαρμόηεται όταν θ υψομετρικι διαφορά μεταξφ των δφο 
πυκμζνων των αγωγϊν ειςόδου-εξόδου, είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ από 0,70m (οι περιπτϊςεισ αυτζσ 
αναφζρονται ςτο τεφχοσ προμετριςεων τθσ μελζτθσ). Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα αναφζρκθκαν 
παραπάνω. 

7.5 Ειδικά τεχνικά ζργα - Θζςεισ διαβάςεων 

Ο κφριοσ αποχετευτικόσ αγωγόσ που εκκινεί από το φρεάτιο Φ34 και καταλιγει ςτθν Ε.Ε.Λ. 
διζρχεται από ρζμα. Στθ κζςθ αυτι ο ςωλινασ του αγωγοφ τοποκετείται ςε βάκοσ 1,10-1,60m και 
εγκιβωτίηεται με ςκυρόδεμα (βλ. ςχζδιο κατά μικοσ τομϊν). 

Ο βαςικόσ αγωγόσ Φ46.9-Φ46 διζρχεται από τθ Διάβαςθ 1 τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ (βλ. ςχζδια 
μελζτθσ). Ρρόκειται για διάβαςθ φψουσ περίπου 1,35m και πλάτουσ περίπου 1,00m. Ο αγωγόσ ςτθν 
περιοχι αυτι για μικοσ περίπου 9m, τοποκετείται ςε βάκοσ 0,60m κάτω από το φυςικό ζδαφοσ και 
εγκιβωτίηεται με ςκυρόδεμα. Εκατζρωκεν τθσ διάβαςθσ τοποκετοφνται ορκογωνικά φρεάτια 
επίςκεψθσ (Φ46.1a και Φ46.1b) που κα καταςκευαςτοφν επί τόπου. 

Ο βαςικόσ αγωγόσ Φ34.18-Φ34 διζρχεται από τθ Διάβαςθ 2 τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ. 
Ρρόκειται για διάβαςθ πεηϊν φψουσ περίπου 2,00m και πλάτουσ περίπου 1,50m. Στθν ανατολικι 
πλευρά αυτισ τθσ διάβαςθσ υπάρχει ςκάλα, καταςκευαςμζνθ από ςκυρόδεμα, θ οποία διευκολφνει 
τθ διζλευςθ των πεηϊν. Στθν απζναντι από τθ ςκάλα πλευρά τθσ διάβαςθσ υπάρχουν υφιςτάμενοι 
αγωγοί εγκιβωτιςμζνοι ςε ςκυρόδεμα. Ο προτεινόμενοσ αγωγόσ ςτθν περιοχι αυτι διζρχεται κάτω 
από τθ ςκάλα, θ οποία κα κακαιρεκεί και κα ανακαταςκευαςτεί. Στο πρϊτο ςκαλί τθσ ςκάλασ 
τοποκετθείται ορκογωνικό φρεάτιο (Φ34.2b) και από τθ κζςθ αυτι μζχρι το επόμενο φρεάτιο 
(Φ34.2c) ο αγωγόσ εγκιβωτίηεται με ςκυρόδεμα. Σθμειϊνεται ότι, θ επιφάνεια μεταξφ των Φ34.2b - 
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Φ34.2c κα πρζπει να διαμορφωκεί κατάλλθλα με ςκυρόδεμα (βλ. ςχζδιο κατά μικοσ τομϊν). Το 
φρεάτιο Φ34.2c είναι φρεάτιο πτϊςθσ, ϊςτε ο αγωγόσ ςτθ ςυνζχιςθ τθσ πορείασ του να μπορεί να 
τοποκετθκεί ςτο κατάλλθλο βάκοσ. 

Θ Διάβαςθ 3 τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ δεν χρθςιμοποιείται για τθ διζλευςθ των προτεινόμενων 
δικτφων, διότι αποτελεί ειδικι καταςκευι διζλευςθσ του υφιςτάμενου κιβωτοειδοφσ οχετοφ 
2mx1m. 

Ο βαςικόσ αγωγόσ Φ25.22-Φ25 διζρχεται από τθ Διάβαςθ 4 τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ. 
Ρρόκειται για διάβαςθ με πλάτοσ περίπου 1,30m και βάκοσ  μεγαλφτερο από 1,50 m,  ςτθσ οποίασ 
το δάπεδο υπάρχουν υφιςτάμενοι αγωγοί του δικτφου φδρευςθσ. Στθν ανατολικι πλευρά τθσ 
διάβαςθσ υπάρχει «ανοιχτό» υφιςτάμενο φρεάτιο, διατάςεων 1,00mx0,85m μζςα ςτο οποίο 
υπάρχουν επίςθσ τοποκετθμζνοι οι αγωγοί του δικτφου φδρευςθσ. Οι αγωγοί τθσ φδρευςθσ ςτθν 
περιοχι αυτι κα μετακινθκοφν και κα αναρτθκοφν ςτθν οροφι τθσ διάβαςθσ. Ο προτεινόμενοσ 
αγωγόσ ακακάρτων τοποκετείται ςτο δάπεδο και εγκιβωτίηεται με ςκυρόδεμα από τθ κζςθ του 
υφιςτάμενου φρεατίου ζωσ το φρεάτιο Φ25.7 (βλ. ςχζδιο κατά μικοσ τομϊν). Το φρεάτιο Φ25.7  
είναι φρεάτιο πτϊςθσ, ϊςτε ο αγωγόσ ςτθ ςυνζχιςθ τθσ πορείασ του να μπορεί να τοποκετθκεί ςε 
κατάλλθλο βάκοσ. 

Θ Διάβαςθ 5 τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ δεν χρθςιμοποιείται για τθ διζλευςθ των προτεινόμενων 
δικτφων, διότι αποτελεί ειδικι καταςκευι διζλευςθσ υφιςτάμενων δικτφων. Θ διζλευςθ των 
υφιςτάμενων αγωγϊν ςτθν περιοχι αυτι γίνεται με τζτοιο τρόπο που δεν επιτρζπει τθν 
οποιαδιποτε επζμβαςθ. 

Ο βαςικόσ αγωγόσ Φ18.26-Φ18 διζρχεται από τθ Διάβαςθ 6 τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ. 
Ρρόκειται για διάβαςθ φψουσ περίπου 1,60m και πλάτουσ περίπου 1,80m. Ο αγωγόσ ςτθν περιοχι 
αυτι για μικοσ περίπου 22m, τοποκετείται ςε βάκοσ 0,80-0,90m κάτω από το φυςικό ζδαφοσ και 
εγκιβωτίηεται με ςκυρόδεμα. 

Λεπτομζρειεσ για όςα προαναφζρκθκαν παρουςιάηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

7.6 τακμοί άντλθςθσ 

Ππωσ προαναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 7.1, ςτο αποχετευτικό ςφςτθμα προτείνονται επτά ςτακμοί 
άντλθςθσ. Ο παρακάτω πίνακασ περιγράφει τα βαςικά ςτοιχεία τουσ. Οι ακριβείσ κζςεισ των 
ςτακμϊν κακϊσ και οι οδεφςεισ των ωκθτικϊν αγωγϊν παρουςιάηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

ΠΙΝΑΚΑ 3. ΣΑΘΜΟΙ ΑΝΣΛΘΘ 

Ππωσ προκφπτει από τον παραπάνω πίνακα, οι ςτακμοί άντλθςθσ είναι τριϊν τφπων και ςτθ 
ςυνζχεια αναφζρονται τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Στακμόσ άντλθςθσ τφπου Ι: Ρρόκειται για πλιρεσ ςφςτθμα άντλθςθσ λυμάτων, με μία αλεςτικι 
αντλία, φρεάτιο από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο εςωτερικισ διαμζτρου 1,20m και διατάξεισ 
λειτουργίασ και αυτοματιςμοφ. Θ αντλία είναι αλεςτικι, με ζκκεντρο κοχλία, τροχό άλεςθσ και 
κραυςτιρα, ιςχφοσ 1Hp (1725rpm). Διάταξθ αςφαλείασ με αντεπίςτροφο και βάνα διακοπισ 
προβλζπεται να τοποκετθκεί ςτον ωκθτικό αγωγό αμζςωσ μετά τθν ζξοδό του από το φρεάτιο 
άντλθςθσ. 

Α/Α Πνομα Στακμοφ  
άντλθςθσ 

Φρεάτιο απόλθξθσ ωκθτικοφ  
αγωγοφ από Στακμό άντλθςθσ 

Τφποσ Στακμοφ άντλθςθσ 

1 Φ18.21.8A Φ18.21.8 Στακμόσ άντλθςθσ Τφπου Ι 

2 Φ21.10 Φ18.21.12 Στακμόσ άντλθςθσ Τφπου ΙΙ 

3 Φ34.9.3.1 Φ34.9.3 Στακμόσ άντλθςθσ Τφπου Ι 

4 Φ20.1 Φ20 Στακμόσ άντλθςθσ Τφπου Ι 

5 Φ30.2.1 Φ30.2 Στακμόσ άντλθςθσ Τφπου Ι 

6 Φ47 Φ46 Στακμόσ άντλθςθσ Τφπου Ι 

7 Αντλιοςτάςιο Φ32 Στακμόσ άντλθςθσ Τφπου ΙΙΙ 
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Στακμόσ άντλθςθσ τφπου ΙΙ: Ρρόκειται για πλιρεσ ςφςτθμα άντλθςθσ λυμάτων, με δφο αλεςτικζσ 
αντλίεσ, φρεάτιο από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο εςωτερικισ διαμζτρου 1,20m και 
διατάξεισ λειτουργίασ και αυτοματιςμοφ. Oι αντλίεσ είναι αλεςτικζσ, με ζκκεντρο κοχλία, τροχό 
άλεςθσ και κραυςτιρα, ιςχφοσ 1Hp (1725rpm) θ κακεμία. Διάταξθ αςφαλείασ με αντεπίςτροφο και 
βάνα διακοπισ προβλζπεται να τοποκετθκεί ςτον ωκθτικό αγωγό αμζςωσ μετά τθν ζξοδό του από 
το φρεάτιο άντλθςθσ. 

Στακμόσ άντλθςθσ τφπου ΙΙΙ: Ρρόκειται για υπόγειο κάλαμο άντλθςθσ με κάτοψθ εςωτερικϊν 
διαςτάςεων 2,00m x 2,00m και βάκοσ  3,80m. Εντόσ του καλάμου άντλθςθσ τοποκετοφνται τρεισ 
αλεςτικζσ αντλίεσ με ζκκεντρο κοχλία, τροχό άλεςθσ και κραυςτιρα, ιςχφοσ 1Hp (1725rpm) θ 
κακεμία. Οι αγωγοί που εξζρχονται από τισ αντλίεσ οδθγοφνται ςε διπλανό φρεάτιο με κάτοψθ 
εςωτερικϊν διαςτάςεων 1,00m x 1,50m και βάκοσ  0,90m, εντόσ του οποίου τοποκετείται διάταξθ 
αςφαλείασ. Λεπτομζρειεσ για τον εν λόγω ςτακμό άντλθςθσ παρουςιάηονται ςε ςχετικό ςχζδιο τθσ 
μελζτθσ. 

7.7 Εναλλακτικι Διαχείριςθ (Ανακφκλωςθ) Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και 
Κατεδαφίςεων (Α.Ε.Κ.Κ.)  

Για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων και ςυγκεκριμζνα των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 
καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ υπάρχει κεςμικό πλαίςιο, που αποτελείται από τθν Εκνικι και Κοινοτικι 
νομοκεςία των ςτερεϊν αποβλιτων και τισ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί για το κζμα των ςτερεϊν 
αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ και ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία. Αναλυτικότερα θ ανακφκλωςθ των ΑΕΚΚ διζπεται από τα ακόλουκα νομοκετιματα: 

- Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001)  

- Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94Α/23.06.2010  

- Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012)  

- ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) 

Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του επίςθμου τιμολογίου. 

Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου χϊρου 
από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ. Στο ςυγκεκριμζνο ζργο το εν 
λόγο κόςτοσ υπολογίηεται ςτον κάτωκι πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑ 4. ΚΟΣΟ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

Ρεριγραφι υλικοφ 
εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ 

Ροςότθτα 
 

 (m3) 

Ειδικό 
βάροσ 

(tn/m3) 

Ροςότθτα 
 

(tn) 

Ειςφορά 
  

(EΥΩ/tn) 

Κόςτοσ  
 

(ΕΥΩ) 
 Εκτιμοφμενθ ποςότθτα 

αποβλιτων 
κακαίρεςθσ 

75 2,50 187,50 3,02 566,25 

 Αςφαλτικά 800 2,40 1920,00 3,02 5798,40 

 

    
Σφνολο: 6364,650 6.500,00 

7.8 Αποςτάςεισ μεταφορϊν 

Τα προϊόντα από τθν εκςκαφι των αςφαλτικϊν, τισ κακαιρζςεισ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα και τισ 
αποξθλϊςεισ κραςπζδων και πλακϊν, μεταφζρονται προσ ανακφκλωςθ, ςε εγκεκριμζνθ μονάδα 
επεξεργαςίασ ΑΕΕΚ, που βρίςκεται νοτιοδυτικά τθσ Βεφθσ και ςε απόςταςθ περίπου 28km από το 
κζντρο βάροσ του οικιςμοφ (βλ. χάρτθ 2).   
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Χάρτθσ 2. Διαδρομι μεταφοράσ προσ μονάδα ΑΕΕΚ 

Τα κραυςτά υλικά λατομείου που απαιτοφνται ςτο ζργο κακϊσ και θ άμμοσ εγκιβωτιςμοφ 
μεταφζρονται από λατομείο το οποίο βρίςκεται νοτιοανατολικά τθσ λίμνθσ Βεγορίτιδα και ςε 
απόςταςθ περίπου 15km από το κζντρο βάροσ του οικιςμοφ (βλ. χάρτθ 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Χάρτθσ 3. Διαδρομι μεταφοράσ υλικϊν από το Λατομείο 

Τα περίςςεια των εκςκαφϊν μεταφζρονται ςε κατάλλθλθ κζςθ απόρριψθσ, θ οποία προβλζπεται 
ότι κα είναι  ςε απόςταςθ περίπου 15km από το κζντρο βάρουσ του οικιςμοφ. 
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8 .  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι  Μ Ο   Ε Κ Σ Ε Λ Ε  Θ   Ζ Ρ Γ Ο Τ  

Στο χρονοδιάγραμμα που ακολουκεί φαίνεται ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ του ζργου 

 

Είδοσ εργαςίασ Χρόνοσ ςε μινεσ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Κφριοι αγωγοί          

Βαςικοί ςυλλεκτιρεσ          

Δευτερεφοντεσ και 
Τριτεφοντεσ αγωγοί 

         

Στακμοί άντλθςθσ και 
ωκθτικοί αγωγοί 

         

 

 


