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1. ΓΕΝΙΚΑ 
Το παρόν Έργο αφορά στην κατασκευή του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων του 

οικισμού Σοχού. Η διάθεση των αστικών λυμάτων του οικισμού Σοχού σήμερα γίνεται σε 

ρέματα στα οποία εκβάλουν οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου. Αυτή η τακτική διάθεσης 

των αστικών λυμάτων έχει ως αποτέλεσμα τη μόλυνση των εδαφικών στρωμάτων και του 

υπόγειου υδροφορέα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το εξωτερικό δίκτυο 

αποχέτευσης θα κατασκευαστεί για να οδηγήσει τα λύματα σε Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό. Για την κατασκευή 

του Έργου έχουν συνταχθεί Υδραυλική, Στατική και Η/Μ Μελέτη. 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Στον οικισμό του Σοχού δεν υφίσταται χωριστό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και 

ομβρίων υδάτων, αλλά τέσσερα παντορροϊκά δίκτυα αποχέτευσης. Το καθένα από αυτά 

εξυπηρετεί τμήμα (Ζώνη) του οικισμού, συλλέγοντας όμβρια και ακάθαρτα ύδατα μέσω 

φρεατίων υδροσυλλογής και συνδέσεων των αποχετεύσεων των κατοικιών, τα οποία 

διαθέτει σε υδατορρέματα νοτίως του οικισμού. Η οριζοντιογραφική διάταξη των δικτύων 

δεν υπάρχει καταγεγραμμένη καθώς αυτά έχουν κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια 

και η διάκριση των τεσσάρων Ζωνών του οικισμού που εξυπηρετούνται από τα δίκτυα 

πραγματοποιήθηκε με στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά σε 

συνδυασμό με τη μορφολογία του οικισμού. Στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί, εμφαίνονται οι 

τέσσερις Ζώνες του οικισμού και οι αντίστοιχες έξοδοι αυτών στα νότια του οικισμού. 
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Σχήμα 4.1: Υφιστάμενες ζώνες και έξοδοι του παντορροϊκού δικτύου του Δ.Δ. Σοχού 

(Πηγή υπόβαθρου: Google Earth, άνευ κλίμακας) 
 

Νοτίως του οικισμού υφίσταται κατασκευασμένος αγωγός αποχέτευσης τμήμα του οποίου 

θα χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό δίκτυο. Ο αγωγός αυτός περιγράφεται στη Μελέτη 

«Αποπεράτωση συλλεκτήριου αγωγού αποχετευτικού δικτύου Σοχού για βιολογικό 

καθαρισμό» 

3. ΧΑΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Το νέο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του Σοχού θα συλλέγει και θα μεταφέρει τα λύματα 

των τεσσάρων εσωτερικών δικτύων του οικισμού, στην Ε.Ε.Λ. που πρόκειται να 

κατασκευαστεί. Λόγω της φύσης των εσωτερικών δικτύων (παντορροϊκά δίκτυα) προτείνεται 

η κατασκευή υπερχειλιστικών διατάξεων στις εξόδους των δικτύων. Τα φρεάτια 

υπερχειλιστών στις εξόδους υπολογίζονται υδραυλικά και σχεδιάζονται, ώστε παροχή 

αιχμής των λυμάτων της Ζώνης να καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. χωρίς υπερχείλιση καθώς αυτή 

θα πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις βροχοπτώσεων. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί 

τμήμα του υφιστάμενου εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης καθώς αυτός ελέγχθηκε 

υδραυλικά και δύναται να μεταφέρει την ποσότητα των λυμάτων που δέχεται. 

Συνοπτικά ο σχεδιασμός του εξωτερικού δικτύου έχει ως εξής. 

Ζώνη 3 

Ο υφιστάμενος τελικός αγωγός της Ζώνης καταλήγει εντός ρέματος. Σε κατάλληλη θέση 

όπου ο αγωγός είναι εμφανής εντός του ρέματος, σε μικρή απόσταση πριν την εκβολή του 
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στο ρέμα, προτείνεται φρεάτιο αλλαγής διεύθυνσης (Φ.Ε.1) και νέος αγωγός (Π1) προς τη 

δεξαμενή υπερχείλισης (Φ.Υ.1). Από τη δεξαμενή υπερχείλισης ο αγωγός των λυμάτων 

συμβάλλει μέσω νέου αγωγού βαρύτητας (Β1) στον υφιστάμενο αγωγό αποχέτευσης στο 

φρεάτιο Κ65 (νέος κωδικός Φ.Ε.5), ενώ ο νέος αγωγός υπερχείλισης ομβρίων (Π2) οδηγείται 

ξανά προς το ρέμα. Ο υφιστάμενος αγωγός χρησιμοποιείται έως το φρεάτιο Κ51 (νέος 

κωδικός Φ.Σ.1), στο οποίο συμβάλλει επίσης ο τελικός αγωγός της Ζώνης 4. 

 

 

 
Σχήμα 3.1: Σχεδιάγραμμα έργων για την αποχέτευση των λυμάτων της Ζώνης 3. Με 

μπλε διακεκομμένη γραμμή σχεδιάστηκε ο τελικός αγωγός του εσωτερικού 
δικτύου. Με πράσινη γραμμή σχεδιάστηκαν οι παντορροϊκοί  αγωγοί από 
HDPE. Με μωβ γραμμή σχεδιάστηκε ο βαρυτικός αγωγός uPVC και με 
γαλάζια ο υφιστάμενος αγωγός uPVC. (Πηγή υπόβαθρου: 1:5.000 της Γ.Υ.Σ., 
άνευ κλίμακας) 

 

Ζώνη 4 

Στη θέση του φρεατίου Κ51, θέση στην οποία συμβάλλουν ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων 

της Ζώνης 3 και ο αγωγός της Ζώνης 4, προτείνεται η κατασκευή νέου φρεατίου (Φ.Σ.1) 
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για την ορθή, υψομετρικά και οριζοντιογραφικά συμβολή των δύο αγωγών. Από το νέο 

φρεάτιο, τα ακάθαρτα και όμβρια ύδατα των δύο ζωνών οδηγούνται μέσω αγωγού 

βαρύτητας (Π3) σε Δεξαμενή υπερχείλισης – Αντλιοστάσιο (ΑΝΤΛ.1). Από τη δεξαμενή 

υπερχείλισης τα όμβρια οδηγούνται μέσω αγωγού βαρύτητας (Π4) στο ρέμα. Από το 

αντλιοστάσιο που βρίσκεται μαζί με τη δεξαμενή υπερχείλισης τα λύματα μέσω 

καταθλιπτικού αγωγού (Κ1) οδηγούνται σε κοινό φρεάτιο σύνδεσης με τον καταθλιπτικό 

αγωγό της Ζώνης 2 (Φ.Σ.2). 

 

 
Σχήμα 3.2: Σχεδιάγραμμα έργων για την αποχέτευση των λυμάτων της Ζώνης 4. Με 

μπλε διακεκομμένη γραμμή σχεδιάστηκε ο τελικός αγωγός του εσωτερικού 
δικτύου της Ζώνης 4. Με πράσινη γραμμή σχεδιάστηκαν οι παντορροϊκοί  
αγωγοί από HDPE. Με κόκκινη γραμμή σχεδιάστηκε ο καταθλιπτικός αγωγός 
από PE100 και με γαλάζια ο υφιστάμενος αγωγός uPVC. (Πηγή υπόβαθρου: 

1:5.000 της Γ.Υ.Σ., άνευ κλίμακας) 
 

Ζώνη 2 

Ο υφιστάμενος τελικός αγωγός της Ζώνης καταλήγει εντός ρέματος. Προτείνεται φρεάτιο 

αλλαγής διεύθυνσης (Φ.Ε.8) στη θέση εκβολής του αγωγού και νέος αγωγός (Π5) προς τη 

Δεξαμενή υπερχείλισης – Αντλιοστάσιο (ΑΝΤΛ.2). Από τη δεξαμενή τα όμβρια επιστρέφουν 

στο ρέμα μέσω νέου αγωγού βαρύτητας (Π6), ενώ τα λύματα μέσω αντλιοστασίου που 

χωροθετείται μαζί με τη δεξαμενή, καταθλίβονται (αγωγός Κ2) προς το κοινό φρεάτιο 



«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» 
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Ε.Λ. ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.6/15 

σύνδεσης με τον καταθλιπτικό αγωγό της Ζώνης 3 (Φ.Σ.2). Από το φρεάτιο αυτό, τα 

λύματα των ζωνών 2,3 και 4 οδηγούνται μέσω αγωγού βαρύτητας (Β2) σε φρεάτιο (Φ.Σ.3) 

στο οποίο καταλήγει και ο αγωγός της Ζώνης 1. 

 

 
Σχήμα 3.3: Σχεδιάγραμμα έργων για την αποχέτευση των λυμάτων της ζώνης 2. Με 

μπλε διακεκομμένη γραμμή σχεδιάστηκε ο τελικός αγωγός του εσωτερικού 
δικτύου. Με πράσινη γραμμή σχεδιάστηκαν οι παντορροϊκοί  αγωγοί από 
HDPE. Με κόκκινη γραμμή σχεδιάστηκαν οι καταθλιπτικοί αγωγοί από 100 
και με μωβ ο βαρυτικός αγωγός uPVC. (Πηγή υπόβαθρου: 1:5.000 της Γ.Υ.Σ., 
άνευ κλίμακας) 

 

Ζώνη 1 

Επί του τελικού αγωγού της Ζώνης προτείνεται φρεάτιο αλλαγής διεύθυνσης (Φ.Ε.70) και 

νέος αγωγός (Π7) προς δεξαμενή υπερχείλισης (Φ.Υ.2). Τα λύματα από τη δεξαμενή 

υπερχείλισης οδηγούνται με αγωγό βαρύτητας (Β3) σε φρεάτιο του αγωγού βαρύτητας 

προς την Ε.Ε.Λ. (Φ.Σ.3). Στο ίδιο φρεάτιο καταλήγει και ο αγωγός που μεταφέρει τα 

λύματα των υπολοίπων τριών Ζωνών. Τα όμβρια ύδατα καταλήγουν πάλι στο ρέμα μέσω 

του αγωγού βαρύτητας Π8. Ο τελικός αγωγός βαρύτητας (Β4) από το φρεάτιο Φ.Σ.3 στο 

οποίο καταλήγουν τα λύματα όλου του οικισμού, τα μεταφέρει νότια του οικισμού και 

καταλήγει σε τελικό φρεάτιο (Φ.Ε.63) στην είσοδο του χώρου της Ε.Ε.Λ. 
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Σχήμα 3.4: Σχεδιάγραμμα έργων για την αποχέτευση των λυμάτων της Ζώνης 1. Με 
μπλε διακεκομμένη γραμμή σχεδιάστηκε ο τελικός αγωγός του εσωτερικού 
δικτύου. Με πράσινη γραμμή σχεδιάστηκαν οι παντορροϊκοί  αγωγοί από 
HDPE. Με κόκκινη γραμμή σχεδιάστηκαν οι καταθλιπτικοί αγωγοί από 
PE100 και με μωβ οι βαρυτικοί αγωγοί uPVC. (Πηγή υπόβαθρου: 1:5.000 της 

Γ.Υ.Σ., άνευ κλίμακας) 

 

Τα μήκη των αγωγών όπως αυτά περιγράφηκαν ανωτέρω, το είδος και οι διάμετροί τους 

φαίνονται στον Πίνακα 3.1. Στη στήλη «Είδος αγωγού» συμβολίζονται με «Β» οι βαρυτικοί 

λυμάτων, με «Π» οι βαρυτικοί παντορροϊκοί από και προς τις δεξαμενές υπερχείλισης και 

με «Κ» οι καταθλιπτικοί. 
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Πίνακας 3.1: Στοιχεία των προτεινόμενων αγωγών 

ΖΩΝΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m) 

3 

Π1 800 25,13 

Π2 800 13,86 

Β1 200 55,29 

Β 
(υφιστάμενος) 

400 358,00 

3+4 

Π3 500 91,04 

Π4 500 36.44 

Κ1 225 1.182,90 

2 

Π5 600 30,97 

Π6 600 48,59 

Κ2 140 516,02 

2+3+4 Β2 315 147,08 

1 

Π7 400 11,27 

Π8 400 50,08 

Β3 200 9,28 

1+2+3+4 Β4 
315 564,06 

355 1.582,00 

 

4. ΑΓΩΓΟΙ 
Το υλικό που επιλέχθηκε για τους βαρυτικούς αγωγούς λυμάτων είναι το PVC-U, SDR41. 

Συνολικά τα μήκη των αγωγών από PVC-U, SDR41 που θα τοποθετηθούν είναι: 

 65m εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD) Ø200 

 712m εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD) Ø315 

 1582m εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD) Ø355 

 

Όσον αφορά τους παντορροϊκούς βαρυτικούς αγωγούς το υλικό που επιλέχθηκε είναι το 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8. Τα μήκη 

των αγωγών από HDPE που θα τοποθετηθούν είναι: 

 62m εσωτερικής διαμέτρου (DN/ID) Ø400 

 128m εσωτερικής διαμέτρου (DN/ID) Ø500 

 80m εσωτερικής διαμέτρου (DN/ID) Ø600 

 39m εσωτερικής διαμέτρου (DN/ID) Ø800 
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Όσον αφορά στους καταθλιπτικούς αγωγούς το υλικό που επιλέχθηκε είναι το 

πολυαιθυλένιο PE100 (MRS10=10MPa) PN 10atm. Τα μήκη των αγωγών από PE100 που 

θα τοποθετηθούν είναι: 

 517m εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD) Ø140 

 1184m εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD) Ø225 

5. ΤΑΦΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
Οι αγωγοί του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετηθούν στο βάθος που φαίνεται 

στα σχέδια μηκοτομών της Υδραυλικής μελέτης. Προκειμένου να προστατευθούν οι 

αγωγοί από τυχόν κραδασμούς ή φθορές από το φυσικό έδαφος, τοποθετούνται πάνω σε 

στρώση προστασίας από άμμο πάχους 0,10m, ενώ στη συνέχεια εγκιβωτίζονται με άμμο 

σε ύψος 0,30m πάνω από το άνω εξωρράχιο τους. Σε κάποια σημεία του δικτύου 

απαιτείται ο εγκιβωτισμός των αγωγών με οπλισμένο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα 

εγκιβωτισμού θα είναι αντοχής C30/37 και ο οπλισμός από διπλό δομικό πλέγμα Τ131. Το 

συνολικό μήκος του εγκιβωτισμού με οπλισμένο σκυρόδεμα είναι 182m. 

 

Μετά τον εγκιβωτισμό των αγωγών θα τοποθετηθεί πλαστικό πλέγμα σήμανσης πλάτους 

0,30m χρώματος καφέ. Στη συνέχεια το σκάμμα πληρώνεται με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφής, τα οποία συμπυκνώνονται κατάλληλα. Αναλυτικά η τοποθέτηση των αγωγών 

παρουσιάζεται στο σχέδιο της μελέτης «Τυπικές Διατομές Σκαμμάτων» (Αρ. Σχ. 7).  

 

Στα σημεία όπου καθαιρείται υφιστάμενη άσφαλτος, οι στρώσεις οδοποιίας 

επανακατασκευάζονται μετά τον εγκιβωτισμό του αγωγού και την επίχωση με θραυστό 

υλικό λατομείου, προκειμένου οι οδοί να επανέλθουν στην πρότερη κατάστασή τους. Για 

την αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων χρησιμοποιούνται: 

 Υπόβαση οδοστρωσίας σε μία (1) στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10m από 

θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-

00. 

 Βάση οδοστρωσίας σε μία (1) στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10m από θραυστά 

αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο. 

 Ασφαλτική στρώση βάσης  σε μία (1) στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με 

ασφαλτόμιγμα παραγόμενο εν θερμώ με θραυστά αδρανή υλικά, τύπου ΑΣ 31,5 ή 40, 

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
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  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε μία (1) στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05m 

με ασφαλτόμιγμα παραγόμενο εν θερμώ με θραυστά αδρανή υλικά, τύπου ΑΣ 12,5 ή 

20, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

 

Όπως έχει αναφερθεί, ο τελικός αγωγός βαρύτητας (Β4) άρχεται από το φρεάτιο Φ.Σ.3 στο 

οποίο καταλήγουν τα λύματα όλου του οικισμού, τα μεταφέρει νότια του οικισμού και 

καταλήγει σε τελικό φρεάτιο (Φ.Ε.63) στην είσοδο του χώρου της Ε.Ε.Λ. Ο αγωγός κατά 

μήκος της πορείας του διέρχεται κάτω από υφιστάμενο χωματόδρομο ο οποίος 

παρουσιάζει έντονες ανωμαλίες και προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων κυρίως 

έπειτα από βροχοπτώσεις. Για τους λόγους αυτούς και επί τη ευκαιρία της διέλευσης του 

αγωγού η οδός θα αποκατασταθεί σε όλο το πλάτος της ως χαλικόδρομος. 

6. ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Στο μελετούμενο δίκτυο προτείνεται να κατασκευαστούν συνολικά τέσσερα (4) φρεάτια 

υπερχείλισης από τα οποία σε δύο το δίκτυο θα συνεχίζει με αγωγό βαρύτητας (Φ.Υ.1 και 

Φ.Υ.2) και σε δύο προτείνεται αντλιοστάσιο για τη συνέχιση του δικτύου (ΑΝΤΛ.1 και 

ΑΝΤΛ.2), τρία (3) φρεάτια συμβολής με κωδικούς Φ.Σ.1, Φ.Σ.2 και Φ.Σ.3, ένα (1) φρεάτιο 

αερεξαγωγού με κωδικό Φ.Α.1 και εξήντα έξι (66) φρεάτια επίσκεψης με κωδικούς Φ.Ε.1 

έως Φ.Ε.8, Φ.Ε.9α, Φ.Ε.9 έως Φ.Ε.63, Φ.Ε.70 και Φ.Ε.71. Από όλα τα ανωτέρω φρεάτια, 

όλα τα φρεάτια υπερχείλισης (Φ.Υ.1, Φ.Υ.2, ΑΝΤΛ.1 και ΑΝΤΛ.2), δύο (2) φρεάτια συμβολής 

(Φ.Σ.1 και Φ.Σ.2), το φρεάτιο αερεξαγωγού και ένα (1) φρεάτιο επίσκεψης (Φ.Ε.1) θα είναι 

χυτά, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι προκατασκευασμένα. 

6.1. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Το εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά 66 προκατασκευασμένα φρεάτια 

οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευασμένα με τις ισχύουσες προδιαγραφές τεχνικών 

έργων, τοποθετημένα σε κάθε θέση αλλαγής διεύθυνσης, κλίσης, πλευρικής σύνδεσης ή 

σε αποστάσεις πάνω από 50-55m σε ευθυγραμμίες. Τα φρεάτια αυτά είναι 65 φρεάτια 

επίσκεψης και ένα φρεάτιο συμβολής. Πρόκειται για οπλισμένα φρεάτια με σύνδεση 

τόρμης και εντορμίας, εσωτερικής διαμέτρου 1,2m ή 1,5m ανάλογα με τη διάμετρο των 

συμβαλλόντων αγωγών. Όταν η εξωτερική διάμετρος των αγωγών είναι μικρότερη των 

600mm κατασκευάζονται τα φρεάτια διαμέτρου 1,2m ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα 

φρεάτια διαμέτρου 1,5m. 

Κάθε φρεάτιο αποτελείται από μια προκατασκευασμένη βάση φρεατίου με ανοίγματα 

σύνδεσης σωλήνων σε κατάλληλο ύψος, προκατασκευασμένους δακτυλίους μεταβλητού 

ύψους και τοποθετημένες χυτοσιδηρές βαθμίδες ανά 300mm. Τα φρεάτια εσωτερικής 

διαμέτρου 1,2m φέρουν στην κορυφή άοπλο κώνο ενώ τα φρεάτια διαμέτρου 1,5m 
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κύλινδρο διατομής Ø600. Αυτά, φέρουν κορωνίδα με χυτοσιδηρό πλαίσιο καλύμματος 

d=600mm. Η βάση και οι δακτύλιοι οι οποίοι αποτελούν το σώμα του φρεατίου, 

κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C35/45 οπλισμένο με ράβδους χάλυβα Β500C, Ø8/15, 

ενώ ο κώνος ή ο κύλινδρος ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο, κατασκευάζεται από 

άοπλο σκυρόδεμα της ίδιας κατηγορίας. 

Το φρεάτιο εδράζεται σε εξυγιαντική στρώση πάχους 10cm σκυροδέματος C16/20 

οπλισμένου με πλέγμα Τ188. Η εσωτερική διαμόρφωση ροής γίνεται επί τόπου, μετά την 

τοποθέτηση των σωλήνων, με σκυρόδεμα C12/15. Το φρεάτιο καλύπτεται εσωτερικά με 

στρώση τσιμεντοκονίας πάχους 2cm μέχρι ύψους 1m από τον πυθμένα του και 

επαλείφεται εξωτερικά με ασφαλτικό υλικό. Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη 

στεγάνωση στις θέσεις σύνδεσης των σπονδύλων των φρεατίων, τοποθετείται βαθιά μέσα 

στην εσοχή της υποκείμενης εντορμίας ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας.  

6.2. ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 
Από τις τέσσερις υπερχειλιστικές διατάξεις, στις δύο (έξοδος Ζώνης 3-Φ.Υ.1 και έξοδος ζώνης 

1-Φ.Υ.2) το δίκτυο συνεχίζει με αγωγούς βαρύτητας ενώ στις άλλες δύο (έξοδος Ζώνης 4-

ΑΝΤΛ.1 και έξοδος Ζώνης 2-ΑΝΤΛ.2) απαιτείται η κατασκευή αντλιοστασίου για τη μεταφορά 

των λυμάτων. 

 

Οι δεξαμενές Φ.Υ.1 και Φ.Υ.2 διαθέτουν εσωτερικά κανάλι κατάντι της εισόδου του 

παντορροϊκού αγωγού που οδηγεί τα λύματα κατά την ξερή περίοδο εκτός της δεξαμενής 

σε φρεάτιο αμέσως μετά τη δεξαμενή χωρίς να επιτρέπεται υπερχείλιση. Το κανάλι αυτό 

λειτουργεί ως πλευρικός υπερχειλιστής μονής στέψης σε φαινόμενα βροχοπτώσεων ώστε 

να αποθηκευτεί η υπερβάλλουσα παροχή εντός της δεξαμενής. Στο χώρο αποθήκευσης 

της δεξαμενής τοποθετούνται αντλίες ανύψωσης (μία συν μία εφεδρική) ώστε μετά το πέρας 

του φαινομένου να αντλούν την αποθηκευόμενη ποσότητα και να την οδηγούν στο 

φρεάτιο αμέσως μετά τη δεξαμενή για να συνεχίσει με αγωγούς βαρύτητας προς τα 

κατάντι. Εντός του θαλάμου κατασκευάζεται και δεύτερο κανάλι που λειτουργεί ως 

υπερχειλιστής για τις περιπτώσεις μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεων που μέσω αγωγού 

μεταφέρει την παροχή υπερχείλισης προς το παρακείμενο ρέμα. 

 

Οι άλλες δύο δεξαμενές (ΑΝΤΛ.1 και ΑΝΤΛ.2) ακολουθούν τον ανωτέρω σχεδιασμό με τη 

διαφορά να βρίσκεται στην κατάργηση του καναλιού στην είσοδο του παντορροϊκού 

αγωγού καθώς ο θάλαμος αποθήκευσης λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν υγρός θάλαμος 

του απαραίτητου αντλιοστασίου για την κατάθλιψη των λυμάτων προς την Ε.Ε.Λ. Η 

δεξαμενή διαθέτει επιπλέον δεύτερο υπόγειο θάλαμο δικλείδων και ανωδομή επί των 

οποίων βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου. Εντός της 
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δεξαμενής τοποθετείται το ζεύγος των υποβρύχιων αντλιών (κύρια και βοηθητική) τα 

χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Στο θάλαμο των δικλείδων τοποθετούνται οι συρταρωτές 

βαλβίδες, η βαλβίδα αντεπιστροφής και η αντιπληγματική βαλβίδα με τα παρελκόμενα και 

τα απαραίτητα εξαρτήματά τους. Στον υπέργειο χώρο του αντλιοστασίου τοποθετούνται ο 

ηλεκτρικός πίνακας με τον υποπίνακα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ο πίνακας 

πυρασφάλειας καθώς και οι απαραίτητοι ελεγκτές και αυτοματισμοί για τη λειτουργία του 

αντλιοστασίου. Στον ίδιο χώρο θα τοποθετηθούν το Η/Ζ και το σύστημα αδιάλειπτης 

παροχής (UPS) με τους απαιτούμενους συσσωρευτές. 

 

Η παροχή υπερχείλισης θα οδηγείται, όπως και στις δύο πρώτες δεξαμενές, μέσω 

καναλιού υπερχείλισης και στη συνέχεια αγωγού HDPE με λεία εσωτερική επιφάνεια και 

αυλακωτή εξωτερική κατάλληλης διαμέτρου σε παρακείμενο ρέμα. 

 

Εξαιτίας της διαφορετικής παροχής που πρέπει να υπερχειλίζει από κάθε φρεάτιο, η 

διάταξη και οι διαστάσεις κάθε φρεατίου είναι διαφορετικές. Στον επόμενο πίνακα δίδονται 

τα στοιχεία όγκου και διαστάσεων κάθε δεξαμενής αποθήκευσης. 

 

Πίνακας 6.1: Απαιτούμενος όγκος δεξαμενών υπερχείλισης 

Ζώνη 
Εμβαδόν 
οικισμού 

(ha) 

Απαιτούμενος 
όγκος 

δεξαμενής 
(6.67m3/ha) 

Διαστάσεις δεξαμενής 
(m) 

Τελικός 
όγκος 

δεξαμενής 
(m3) Μήκος Πλάτος Βάθος 

1 7,00 46,72 7,00 4,00 2,00 56,00 

2 14,40 96,12 7,00 7,00 2,00 98,00 

3 31,20 208,25 10,00 10,00 2,10 210,00 

4 11,90 79,43 7,00 7,00 2,00 98,00 

ΣΥΝΟΛΟ 64,50 430,53   462,00 

 

Εξαιτίας της διαφορετικής παροχής που πρέπει να υπερχειλίζει από κάθε φρεάτιο, η 

διάταξη και οι διαστάσεις κάθε φρεατίου είναι διαφορετικές. Στα Σχέδια της μελέτης με Αρ. 

Σχ.  8.1 - 8.4 παρουσιάζεται αναλυτικά η διάταξη κάθε φρεατίου υπερχείλισης. Η δεξαμενή 

καλύπτεται εσωτερικά με στρώση τσιμεντοκονίας πάχους 2cm και επαλείφεται εξωτερικά 

με ασφαλτικό υλικό. Τα τοιχώματα θα κατασκευαστούν με οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 

με οπλισμό B500C οι διαστάσεις των οποίων φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. Το 

φρεάτιο εδράζεται σε εξυγιαντική στρώση πάχους 10cm άοπλου σκυροδέματος C12/15. 

Στον πυθμένα του φρεατίου θα υπάρχει κισσηρόδεμα για τη διαμόρφωση των κλίσεων. Η 

υπερχείλιση θα γίνεται μέσω καναλιού που θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα 
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C35/45, η κλίση και το μήκος του οποίου είναι υπολογισμένα ώστε να παραλαμβάνουν 

την παροχή αιχμής των λυμάτων του οικισμού. 

6.3. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ 
Τα λύματα ως γνωστόν περιέχουν διαλυμένο οξυγόνο, αλλά και άλλα αέρια. Κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του δικτύου, ο εγκλωβισμένος αέρας σταδιακά απελευθερώνεται και 

συσσωρεύεται στα σημεία με τοπικά μέγιστο υψόμετρο. Όσον αφορά στους 

καταθλιπτικούς αγωγούς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργής διαμέτρου των 

αγωγών, την αύξηση της τριβής και της ταχύτητας και κατ’ επέκταση τη δυσλειτουργία του 

δικτύου. Στα παραπάνω σημεία τοποθετούνται αερεξαγωγοί, ώστε να είναι δυνατή η 

εξαέρωση του δικτύου και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας αυτού. 

Οι δύο (2) καταθλιπτικοί αγωγοί του εξωτερικού δικτύου που μελετάται, δεν παρουσιάζουν 

τοπικά μέγιστα στο υψόμετρο του πυθμένα τους. Παρόλα αυτά και επειδή ο ένας εξ αυτών 

(Κ1) έχει σχετικά μεγάλο μήκος (1.183m) προτείνεται η κατασκευή ενός φρεατίου 

αερεξαγωγού περίπου στο μέσον του αγωγού και συγκεκριμένα σε απόσταση περί τα 

600m από το αντλιοστάσιο ΑΝΤΛ.1. Ο αερεξαγωγός τοποθετείται σε αντίστοιχο φρεάτιο η 

διάταξη του οποίου εμφαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης. Το φρεάτιο 

καλύπτεται εσωτερικά με στρώση τσιμεντοκονίας πάχους 2cm ύψους ενός μέτρου από 

τον πυθμένα και επαλείφεται εξωτερικά με ασφαλτικό υλικό. Τα τοιχώματα του φρεατίου 

θα κατασκευαστούν με οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 πάχους 20cm με οπλισμό B500C. 

Το φρεάτιο εδράζεται σε εξυγιαντική στρώση πάχους 10cm άοπλου σκυροδέματος 

C12/15.  

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 
Η υπερχείλιση από τα φρεάτια υπερχείλισης - αντλιοστάσια θα οδηγείται στο ίδιο ρέμα στο 

οποίο οδηγείται η έξοδος κάθε ζώνης στην υφιστάμενη κατάσταση, πριν δηλαδή την 

κατασκευή του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης. Για την έξοδο των αγωγών υπερχείλισης 

θα κατασκευαστούν τεχνικά τα οποία θα οδηγούν την παροχή υπερχείλισης στο ρέμα 

χωρίς να εμποδίζουν τη φυσική ροή του. Η κοίτη του ρέματος θα επενδυθεί με στρώμνες 

και συρματοκιβώτια για να προστατευτεί από υποσκαφή. 

8. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Βάσει των γεωλογικών στοιχείων της περιοχής μελέτης, όπως αυτά παρουσιάζονται στη 

Γεωλογική Έκθεση των προς κατασκευή έργων, εκτιμάται ότι κατά την κατασκευή του 

έργου του εξωτερικού δικτύου θα γίνει εκσκαφή κατά 5% σε έδαφος βραχώδες και κατά 

95% σε έδαφος γαιώδες. 
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9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

9.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Η συνολική απόσταση μεταφοράς για την απόθεση των πλεοναζόντων υλικών καθώς και 

των ΑΕΚΚ, ανέρχεται σε 30,0km, εκτός κατοικημένων περιοχών σε οδούς καλής 

βατότητας. Επίσης, η συνολική απόσταση μεταφοράς για τη μεταφορά των θραυστών 

υλικών ανέρχεται σε 30,0km, εκτός κατοικημένων περιοχών σε οδούς καλής βατότητας. 

Στον κάτωθι πίνακα εμφαίνεται ο υπολογισμός του κόστους μεταφοράς. 

 

Πίνακας 9.1. Ανάλυση κόστους δαπάνης μεταφοράς 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με την Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 
απόφαση του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ (ΦΕΚ 639Β 20-3-2013)) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Α. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΚΚ 

Α1.  Απόσταση 30,0km εκτός αστικών περιοχών σε οδούς καλής βατότητας (≥ 5km) - 

Τ.Μ.: 0,19€/m
3
·km 

      Κόστος μεταφοράς για κάθε μονάδα όγκου (€/m
3
): Κ1 =  0,19 * 30,0 = 5,70 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΚΑΙ ΑΕΚΚ 

      ΚΑ = Κ1 = 5,70 €/m
3 
  

Β. ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

Β1.  Απόσταση 30,0km εκτός αστικών περιοχών σε οδούς καλής βατότητας (≥ 5km) - 

Τ.Μ.: 0,19€/m
3
·km 

      Κόστος μεταφοράς για κάθε μονάδα όγκου (€/m
3
): Κ1 =  0,19 * 30,0 = 5,70 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

      ΚΒ = Κ1 = 5,70 €/m
3 
  

9.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Στο παρόν έργο η διαχείριση των πλεοναζόντων υλικών, θα γίνει μέσω εγκεκριμένου 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. Η αποζημίωση του αναδόχου για τις δαπάνες 

αυτές, γίνεται βάσει του άρθρου με Α.Τ. Α01, όπως περιγράφεται στο Τεύχος Τιμολογίου 

της μελέτης.  
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9.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η κοστολόγηση των εργασιών έγινε σύμφωνα με τα Ενιαία Τιμολόγια Εργασιών για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την Απόφαση Αριθ. 

ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/19-5-2017) με θέμα «Κανονισμός Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών. 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.888.000,01 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

 Δαπάνη Εργασιών :  1.119.107,12 Ευρώ 

 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (18%) : 201.439,28 Ευρώ 

 Απρόβλεπτα (15%) : 198.081,96 Ευρώ 

 Απολογιστικά: 0,00 Ευρώ 

 Αναθεώρηση : 726,48 Ευρώ 

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 364.645,16 Ευρώ 
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