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Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων,  της Δομής 

Φιλοξενίας προσφύγων «Αγία Ελένη» που βρίσκεται στην Τ.Κ.  Αγίου  Ιωάννη  του  Δήμου  Ζίτσας. 

Τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται  μέσω  του  υπό  κατασκευή  αγωγού  στον  υφιστάμενο  αγωγό που 

βρίσκεται στο ύψος του εργοστασίου της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ και από εκεί στην υφιστάμενη 

ΕΕΛ Ιωαννίνων. Σε όλη τη διαδρομή του αγωγού θα κατασκευαστούν αναμονές στις κάθετες προς την 

Ε.Ο. οδούς για την μελλοντική αποχέτευση ακαθάρτων των οδών αυτών. 

 

   

 
Πληθυσμιακά η Τ.Κ. του Αγίου Ιωάννη παρουσιάζει συνεχή αύξηση  από  το  1991  κι εντεύθεν.  

Συγκεκριμένα η απογραφή δίνει τα εξής στοιχεία: 

 
 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 1991 2001 2011 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 671 759 821 

 

Από την ανάλυση των  παραπάνω στοιχείων και χρησιμοποιώντας τη σχέση ανατοκισμού    Πν 

= Πο (1+i)ν προκύπτει ότι ο ρυθμός αύξησης (επιτόκιο ανατοκισμού) του πληθυσμού, από απογραφή 

σε απογραφή είναι: 

1991-2001: 759 = 671*(1+i)10 i  = 1,24% 

2001-2011: 821 = 759*(1+i)10 i  = 0,79% 

Η μέση ετήσια μεταβολή του πληθυσμού είναι: (1,24+0,79)/2 = 1,015% 

 

 
Ο πληθυσμός λοιπόν του Αγίου Ιωάννη σε 40+6 = 46 χρόνια θα είναι: 

Πλυθυσμός 40ετίας = 821*(1+0,01015)46 = 1307 κάτοικοι. 

 
Στον πληθυσμό αυτόν θα πρέπει να προστεθεί και ο πληθυσμός της Δομής ΄΄Αγίας Ελένης΄΄ 

600 περίπου άτομα. 
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4.1. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Με τον όρο υδραυλικά δίκτυα κοινής ωφέλειας, όταν αναφερόμαστε σε αστικό περιβάλλον, 

νοούνται τα δίκτυα α) ύδρευσης, β) αποχέτευσης ομβρίων και γ) αποχέτευσης ακαθάρτων. 

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι τα τρία αυτά δίκτυα είναι αλληλένδετα και η κατασκευή του ενός 

επηρεάζει και τα άλλα. Συνεπώς για τη μελέτη οποιουδήποτε από αυτά, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

η κατάσταση ή η μελλοντική πρόβλεψη των υπολοίπων. Η τοποθέτηση των υδραυλικών δικτύων 

(υδρεύσεων και αποχετεύσεων) σε έναν οικισμό γίνεται με τρόπο και σε βάθη  ώστε να διασφαλίζονται 

τα ακόλουθα : 

 Να επιτυγχάνεται η προστασία από τον κίνδυνο  καταστροφής των  δικτύων  από  κινητά  

φορτία και παγετό. 

 Να αποφεύγεται η εμπλοκή των διαφόρων δικτύων στις διασταυρώσεις. 

 Να μην παρεμποδίζονται οι ιδιωτικές συνδέσεις επί των δικτύων 

 Να επιτυγχάνεται η κατάλληλη κλίση αγωγών για τη διασφάλιση των συνθηκών ροής 

(ταχύτητες εντός επιτρεπτών ορίων). Αυτό αφορά τα δίκτυα βαρύτητας δηλαδή αποχετεύσεων. 

 Η σειρά τοποθέτησης (από πάνω προς τα κάτω) των δικτύων έχει ως εξής, σε πρώτο επίπεδο 

τοποθετείται το δίκτυο ύδρευσης, σε δεύτερο επίπεδο το δίκτυο  αποχέτευσης  ομβρίων  και  τέλος 

το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Οι λόγοι που επιβάλλουν την τοποθέτηση αυτή σχετίζονται με 

την ασφάλεια των κατοίκων και η  μέθοδος  αυτή αποτρέπει  την  πιθανή μόλυνση αφενός του 

δικτύου ύδρευσης από όμβρια  και  ακάθαρτα  σε  περίπτωση  αστοχίας (π.χ. καθιζήσεις εδαφών) 

και μικροδιαρροών, αφετέρου την  αντίστοιχη επιβάρυνση του δικτύου ομβρίων από λύματα που 

σε  αντίστοιχη περίπτωση  θα  διατίθονταν χωρίς  επεξεργασία σε φυσικό αποδέκτη. Επιπλέον, 

όσον αφορά την τοποθέτηση των αγωγών ακαθάρτων χαμηλότερα από τα υπόλοιπα δίκτυα, αυτό 

γίνεται διότι αφενός προκύπτει  το  ζήτημα αποχέτευσης των υπογείων που πλέον είναι 

επιβεβλημένο, αφετέρου τα  δίκτυα ομβρίων σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται και με ανοιχτές 

διατάξεις (τάφρους κλπ), οπότε πρέπει να είναι σε σχετικά χαμηλό υψόμετρο υπό το έδαφος. 

Επιπρόσθετα τα δίκτυα  ακαθάρτων, σε περίπτωση διαρροής θα πρέπει να μην  είναι  σε  βάθος  

που  να  επηρεάζουν τους περίοικους (λόγω οσμών, δυσάρεστων εισροών σε κατοικούμενους 

χώρους κλπ. 

Επιπλέον, τα βάθη των επιπέδων τοποθέτησης των δικτύων εξαρτώνται από μία σειρά τεχνικών 

παραμέτρων, οι σπουδαιότερες των οποίων αναφέρονται παρακάτω: 

 Ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος για προστασία από κινητά φορτία και παγετό. 
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 Κλίσεις εδάφους 

 Ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις αγωγών έκαστου δικτύου 

 Διαστάσεις προβλεπόμενων τεχνικών (φρεάτια υδροσυλλογής, συνδέσεις κλπ) 

 Δυνατότητα άνετης σύνδεσης με τα δευτερεύοντα δίκτυα 

 Αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των αγωγών δικτύων που εξαρτώνται από το  υλικό 

εγκιβωτισμού και τη φύση του εδάφους 

 
Έτσι τα ΕΛΑΧΙΣΤΑ βάθη κάθε δικτύου υπό κανονικές συνθήκες, δέον όπως είναι το άθροισμα των 

παρακάτω 

1. Για το δίκτυο ύδρευσης: 

α. Το απαραίτητο ύψος επίχωσης > 0,90 μ. για προστασία από παγετό 

β.  Οι διαστάσεις αγωγών 

2. Για το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων: 

α. Όσο το ελάχιστο βάθος δικτύου ύδρευσης (>1,00) αυξημένο κατά τουλάχιστον 

50εκ. 
 

 
β. Απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δικτύων, τουλάχιστον 0,20 μ. 

γ. Τις διαστάσεις αγωγών ομβρίων (διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή) 

3. Για το δίκτυο ακαθάρτων: 

α. Όσο το ελάχιστο βάθος δικτύου ομβρίων αυξημένο κατά τουλάχιστον 30εκ. 

β. Απόσταση ασφαλείας για εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών συνδέσεων 

γ. Τις διαστάσεις αγωγών ακαθάρτων με το πάχος έδρασης αυτών 

 
Είναι σαφές ότι τα βάθη αυτά μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τις εκάστοτε χρησιμοποιούμενες 

διαστάσεις αγωγών, ή και να τροποποιούνται ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες. 

Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας των δικτύων θα πρέπει να αναφερθούν εδώ οι βασικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ αγωγών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, ώστε να είναι  σαφής 

πλέον ο τρόπος προσέγγισης και σχεδιασμού έκαστου δικτύου. 

 Τα δίκτυα ομβρίων είναι δίκτυα αποκεντρωτικού τύπου (σε  αντίθεση με  τα  δίκτυα ακαθάρτων), 

δηλαδή αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έξοδο σε κάποιο τελικό αποδέκτη και για 

το λόγο αυτό χωρίζονται σε  επιμέρους τμήματα με  εξόδους σε  διαφορετικούς αποδέκτες. 

 Οι διατομές των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων είναι  σχετικά  μεγάλες  για  την  αποχέτευση  των 

παροχών αιχμής των έντονων βροχοπτώσεων, σε αντιπαραβολή με τους αγωγούς των δικτύων 

ακαθάρτων όπου οι διατομές είναι σχετικά μικρές. 
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 Τα δίκτυα ομβρίων είναι ανοιχτά σε επικοινωνία με το περιβάλλον, σε αντίθεση με τα κλειστά 

δίκτυα ακαθάρτων. 

 Επίσης τα δίκτυα ομβρίων είναι διακοπτόμενης ροής  σε  αντίθεση  με  τα  δίκτυα  ακαθάρτων 

που είναι συνεχόμενης ροής. 

 Ιεραρχικά, από πλευράς αναγκών, σε έναν οικισμό πρώτα δημιουργείται το δίκτυο ακαθάρτων 

και έπειτα το δίκτυο ομβρίων υδάτων. 

 

4.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 

4.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Στην Εθνική οδό όπου θα κατασκευαστεί ο αγωγός των  ακαθάρτων,  θα  συλλέγει  τα  λύματα 

των παρακείμενων οικοδομών και θα καταλήγει σε άλλον αγωγό για να οδηγηθούν στην Ε.Ε.Λ.  

Ιωαννίνων. 

4.2.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 που καθορίζει τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών και την 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι περιορισμοί  στα  δίκτυα αποχέτευσης 

ακαθάρτων υδάτων. Οι περιορισμοί αυτοί  προκύπτουν  από τις  ανάγκες του δικτύου  να διατηρεί 

σχετικά σταθερές συνθήκες ροής, να μη  δημιουργούνται  εμφράξεις,  να  μην  καθιζάνουν τα φερτά 

υλικά, να μην κινδυνεύουν οι αγωγοί από διάβρωση και γενικά το έργο να αποκτήσει την ικανότητα 

της επί μακρόν λειτουργίας του με τις κατά το δυνατόν ελάχιστες απαιτήσεις παρεμβάσεων και  

συντηρήσεων. 

   

Για τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων προβλέπεται ως ελάχιστη διάμετρος αυτή των 

200mm. 

 

   

Για τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων προβλέπεται ως μέγιστο ποσοστό πλήρωσης αυτό του: 

50% για αγωγούς 200-400mm, 60% για αγωγούς 500-600mm και 70% για αγωγούς >600mm. 

 

   

Για τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων προβλέπεται ως μέγιστη ταχύτητα ροής αυτή των 

3μ/δλ. 

 

   

Για τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων προβλέπεται ως ελάχιστη ταχύτητα ροής αυτή των 

0,3μ/δλ. 
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Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος σαφής κανονισμός, σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί 

παραπάνω, το ελάχιστο βάθος τοποθέτησης κυμαίνεται στο –0,20 έως –0,30 εκ κάτω από το δίκτυο 

ομβρίων. Όσον αφορά στο μέγιστο βάθος, αυτό δέον να μην υπερβαίνει τα 4,00-6,00μ. ώστε να μην 

απαιτούνται ιδιαίτερες αντιστηρίξεις και να είναι σχετικά ευχερής η συντήρηση του δικτύου. 

 
4.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

Δεν υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα ακαθάρτων στην περιοχή της μελέτης, παρά μόνο ο 

αποδέκτης. Θα πρέπει όμως να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στον τροφοδοτικό αγωγό 

Ύδρευσης, ο οποίος είναι κατασκευασμένος δίπλα (η και πάνω) στο πεζοδρόμιο της Ε.Ο. 

 

 

4.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Για τον υπολογισμό των δικτύων διενεργήθηκε τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης 

και κατόπιν δημιουργήθηκε το ψηφιακό τοπογραφικό υπόβαθρο βασισμένο και στις εγκεκριμένες 

μηκοτομές του ρυμοτομικού  σχεδίου.  Κατόπιν εντοπίστηκαν τα σημεία που πιθανώς  να 

δημιουργηθούν προβλήματα (χαμηλά σημεία) και για τα οποία έγινε διερεύνηση  πιθανών  πορειών  

αγωγών. 

Όσον αφορά το υπολογιστικό μέρος, παρακάτω αναλύεται η μεθοδολογία υπολογισμού. 

 

4.4.1. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Οι υπολογισμοί των δικτύων ακαθάρτων γίνονται με την παραδοχή ότι οι παροχές υπολογισμού 

εξαρτώνται άμεσα από την μελετούμενη περιοχή και τον πληθυσμό της.  

Ισχύει η μεθοδολογία για την επίλυση των σωληνωτών οχετών δικτύων ακαθάρτων (μέθοδος 

Manning-Strickler). 

4.4.1.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Για την εκτίμηση της παροχής υπολογισμού, ακολουθείται η μέθοδος κατανομής της  παροχής 

ανά μέτρο μήκους αγωγού (εκτίμηση μέσης πυκνότητας  πληθυσμού),  η  οποία  οδηγεί  όμως σε 

σχετικά μεγάλες  παροχές, αφού η αναγωγή της παροχής γίνεται με βάση την ικανότητα    της περιοχής 

να δεχθεί πληθυσμό και όχι τον πραγματικό πληθυσμό  που  θα  εγκατασταθεί  σε  αυτήν. Δίνει δηλαδή 

ελαφρά υπερδιαστασιολογημένα δίκτυα, τα οποία όμως θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην πλήρη 

τους δυναμικότητα. 

Οι παροχές που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους. 

 Ειδικές παροχές υπολογισμού του δικτύου 
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Σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς οι ανάγκες σε υδρευτικό ύδωρ για τις διάφορες κατηγορίες 

πληθυσμών έχει ως εξής  ,εκτός  εάν  οι  τοπικές  συνθήκες  επιβάλλουν  διαφορετικά  (π.χ. άρδευση 

κήπων, τοπική βιομηχανία κλπ) : 

 

 Για μεγάλες πόλεις 150-200 λίτρα/κάτοικο/ημέρα 

 Για μεσαίες πόλεις 100-150 λίτρα/κάτοικο/ημέρα 

 Για μικρές πόλεις 70-100 λίτρα/κάτοικο/ημέρα 

 Για κωμοπόλεις και χωριά 50-70 λίτρα/κάτοικο/ημέρα 

 

Καθόσον η περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας, δεν παρουσιάζει κάποια άλλη 

χρήση πέραν της αμιγώς αστικής, θεωρείται σκόπιμο από τους μελετητές να ληφθεί μία μέση τιμή 

κατανάλωσης ίση με 200 λίτρα/κάτοικο/ημέρα. Οπότε τελικά έχουμε : 

 

 Τιμές Παροχών  

 μελλοντική μέση κατανάλωση ύδατος 200 λ/κατ. ημ. 

 ποσότητα λυμάτων 0,80 της παροχής υδρεύσεως 

 συντελεστής θερινής αιχμής 1,2 

και qm=200x0.80x1.20=192 λτ/κάτοικο/ημέρα = 0,0022 λτ/κάτοικο/δλ 

 συντελεστής ημερησίας αιχμής 

εφαρμόζεται ο αντίστοιχος του Π.Δ. 696/74 οριζομένου δηλαδή p=1,50+2,50/ 

είναι η μέση παροχή εκπεφρασμένη σε l/sec, με μέγιστη τιμή την 3,00. 

 παροχή σε ώρα καταιγίδας : 

 

 

 
όπου qm 

 δεν αναμένεται προσαύξηση σε νέα δίκτυα αγωγών ακαθάρτων τα οποία θεωρούνται σχεδόν 

στεγανά. 

 Επί 1000μ2 έκτασης γης οι κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται ίσοι με το 40% και η κάλυψη των 

οικοδομήσιμων εκτάσεων ίση με το 40% (λόγω πρασιάς). Όροφοι οικοδομών θεωρούνται οι 

με το ισόγείο 2 όροφοι (μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός) ενώ η απαίτηση εμβαδού ανά 

κάτοικο θεωρείται ίση με 40μ2. 

 

Οπότε 1000x40%x30%x 
2 

=6κατ/στρ ή 60 κάτοικοι / ha 

40 

Παροχή Υπολογισμού =px60x0,0022  px0,132 l/sec/ha 

Η ανωτέρω παροχή πολλαπλασιαζόμενη με το αποχετευόμενο εμβαδόν δίδει την αναμενόμενη 

παροχή σε κάθε τμήμα αγωγού. 

4.4.1.2. Υλικό Αγωγών 

Το είδος των σωλήνων θα είναι πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, ανθεκτικοί σε υγρά 

 



9 

 

 

αστικά λύματα. Τα δίκτυα ακαθάρτων υδάτων μελετώνται για διάρκεια ζωής 40 χρόνια.  



1

0 

 

 

 

 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 
5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Η προκριθείσα λύση προβλέπει ότι: 

Στην Εθνική οδό όπου θα κατασκευαστεί ο αγωγός των ακαθάρτων, θα καταλήγει σε άλλον αγωγό 

για να οδηγηθούν στην Ε.Ε.Λ. Ιωαννίνων. Το συνολικό μήκος του προτεινόμενου βαρυτικού 

δικτύου μεταφοράς είναι 1,67Km ενώ ο καταθλιπτικός αγωγός περιορίζεται μέσα στο 

αντλιοστάσιο και καταλήγει κατευθείαν στον βαρυτικό. 

Ο αγωγός βαρύτητας θα είναι πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος SN8, με λεία 

εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, εξωτερικών 

διαμέτρων Φ200, Φ315 και Φ400.  

 

5.2. ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Φρεάτια επίσκεψης τοποθετούνται σε μέσα διαστήματα από 45 έως 75μ.  ανάλογα  με  τη  μορφολογία 

του αγωγού. Επίσης τοποθετούνται υποχρεωτικά στα σημεία αλλαγής κλίσης (οριζοντιογραφικής ή 

μηκοτομικής) και στα σημεία συμβολής αγωγών. Στον αγωγό θα κατασκευαστούν 34 φρεάτια 

επίσκεψης. 

 

 
5.3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 

Στον πίνακα των Υδραυλικών Υπολογισμών, παρουσιάζονται οι υπολογισμοί που έγιναν για  τους 

αγωγούς ακαθάρτων. Οι υπολογισμοί  γίνονται  από  φρεάτιο  επίσκεψης σε φρεάτιο  επίσκεψης. Οι 

βασικές παραδοχές των υπολογισμών είναι οι παρακάτω: 

 Θεωρείται πλάτος επιρροής του αγωγού ομοιόμορφο και ίσο με 25μ. Το πλάτος αυτό 

προκύπτει από το μέσο όρο απόστασης μεταξύ των οδών όπου διέρχονται αγωγοί. 

 Ο συντελεστής Manning λαμβάνεται ίσος με 0,014 (όπως αναλύεται παραπάνω). 

 

 

 
5.4. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 

Για τη μεταφορά των λυμάτων προβλέπεται 1 προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ανύψωσης.  
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Προκατασκευασμένo κυλινδρικό αντλιοστασίo 

Το αντλιοστάσιο θα είναι βιομηχανικού τύπου, προσυναρμολογημένο από τον προμηθευτικό 

οίκο, ενώ σε αυτό θα προβλέπονται 2 υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων. Το προκατασκευασμένο 

αντλιοστάσιο θα αποτελείται από υπόγειο θάλαμο κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη 

διάβρωση (π.χ. HDPE, GRP, ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316) το δε υλικό κατασκευής και ο 

σχεδιασμός του θαλάμου θα έχει στατικώς φέρουσα ικανότητα. 

Η εξωτερική διάμετρος του υπόγειου θαλάμου θα είναι της τάξεως του 1,80m (η ακριβής 

διάμετρος εξαρτάται από τον προμηθευτικό οίκο) ενώ το συνολικό του βάθος θα είναι τουλάχιστον 

6,00m. 

Το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο θα είναι απολύτως κλειστό και στεγανό. 

Στο αντλιοστάσιο θα περιλαμβάνεται εκτός των  άλλων  και  σύστημα  διαχείρισης  των φερτών, 

ως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Θα αποτελείται από το εξωτερικό κυλινδρικό περίβλημα, μέσα στο οποίο θα υπάρχει ο θάλαμος 

στον οποίο θα καταλήγει ο αγωγός προσαγωγής των λυμάτων. Ο αγωγός  αυτός  θα απομονώνεται 

με θυρόφραγμα ή συρταρωτή δικλείδα, αντίστοιχης διαμέτρου με τον αγωγό προσαγωγής. 

Στο επίπεδο του πυθμένα θα βρίσκονται εγκατεστημένες οι υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων. 

Οι εγκατεστημένες αντλίες θα είναι δύο (2), εκ των οποίων η μία σε εφεδρεία, ενώ θα 

εξασφαλίζεται αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας τους για την ομοιόμορφη φθορά τους. Η 

δυναμικότητα της κάθε αντλίας θα είναι 60m3/h και το μανομετρικό της ύψος 8,00μ. Ο πυθμένας 

του αντλιοστασίου θα είναι κεκλιμένος έτσι ώστε κατά τον κύκλο άντλησης να απομένουν 

ελάχιστα λύματα και στερεά στο αντλιοστάσιο. 

Το αντλιοστάσιο θα φέρει σύστημα διαχείρισης των φερτών στερεών το οποίο δεν θα απαιτεί 

την απομάκρυνση αυτών από το προσωπικό λειτουργίας, αλλά θα επιτρέπει τη μεταφορά τους στη 

θέση απόδοσης του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου. Εναλλακτικά και 

ανάλογα με την τεχνολογία του προμηθευτή του προκατασκευασμένου αντλιοστασίου, το σύστημα 

αυτό μπορεί να αποτελείται : 

 Είτε από ειδικά κλειστά δοχεία προσυγκράτησης των φερτών τα οποία (φερτά) θα 

μεταφέρονται μέσω του καταθλιπτικού αγωγού, στη θέση απόδοσης. 

 Είτε από αυτόματο αλεστή των φερτών εγκατεστημένο εντός του θαλάμου ή σε ανεξάρτητο 

φρεάτιο εξωτερικά του αντλιοστασίου. Ο αλεστής θα εξασφαλίζει υψηλή απόδοση 

τεμαχισμού, κονιορτοποίησης και άλεσης των στερεών φερτών, τα οποία στη συνέχεια θα 

μεταφέρονται μέσω των αντλητικών συγκροτημάτων στη θέση απόδοσης  του κεντρικού 

καταθλιπτικού αγωγού. Σε περίπτωση πρόβλεψης αλεστή, αυτός δεν απαιτείται να 

προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο με το προκατασκευασμένο 



11 

 

 

αντλιοστάσιο, θα προέρχεται όμως από οίκο με πλούσια  εμπειρία  σε  αντίστοιχες  

εφαρμογές. 

Η στέψη του προκατασκευασμένου αντλιοστασίου θα βρίσκεται στο επιπέδου του  εδάφους. 

Το φρεάτιο θα είναι κλειστό και θα φέρει κατάλληλη οροφή με διαμορφωμένο άνοιγμα ή 

ανοίγματα εισόδου και πρόσβασης στον εξοπλισμό. Στα ανοίγματα θα προβλεφθούν μεταλλικά 

υδατοστεγανά καλύμματα, τα οποία θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο χωροθετείται κάτω από 

δρόμο, τα ως άνω μεταλλικά καλύμματα θα είναι βαρέως τύπου (κατηγορίας D400), χυτοσιδηρά ή 

από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

υδατοστεγανότητας και σχετική εγγύηση από τον προμηθευτικό οίκο. 

Η πρόσβαση και κατάβαση στο αντλιοστάσιο θα γίνεται μέσω μιας  ή  περισσότερων  κλιμάκων, 

οι οποίες θα στηρίζονται στο εσωτερικό τοίχωμα του φρεατίου. Οι κλίμακες θα είναι κατασκευασμένες 

από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση, ήτοι, είτε από συνθετικά υλικά, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότητας τουλάχιστον AISI 304, είτε από αλουμίνιο. 

Επί του αγωγού αναρρόφησης κάθε αντλίας θα προβλεφθεί δικλείδα απομόνωσης  τύπου  σύρτη 

ή μαχαιρωτή. Επί του αγωγού κατάθλιψης θα  προβλεφθούν  εν  σειρά  βαλβίδα  αντεπιστροφής τύπου 

μπίλιας και δικλείδα απομόνωσης τύπου σύρτη ή μαχαιρωτή. Οι δύο ανεξάρτητοι καταθλιπτικοί αγωγοί 

θα συνδέονται σε συλλέκτη απ΄όπου θα εκκινεί ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου.  

Ανάντη  του  κεντρικού  καταθλιπτικού  αγωγού  και εντός του αντλιοστασίου θα υπάρχει δικλείδα 

απομόνωσης σύρτη ή μαχαιρωτή. Το σύνολο των εσωτερικών  αγωγών του αντλιοστασίου θα είναι 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI   304 ή από HDPE ελάχιστης ονομαστικής πίεσης 

10atm. 

Το αντλιοστάσιο θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα εξαερισμού, απόσμησης και 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) για την περίπτωση διακοπής ρεύματος της ΔΕΗ. Η δυναμικότητα του 

ΗΖ θα είναι 7,5 kVA. 

 
Το φίλτρο απόσμησης θα είναι τύπου ενεργού άνθρακα και θα τοποθετηθεί εντός φρεατίου 

εσωτερικών διαστάσεων 0,70x0,70x1,0(βάθος)m, το οποίο θα φέρει εσχαρωτό μεταλλικό 

κάλυμμα. Το φρεάτιο θα κατασκευαστεί στο πεζοδρόμιο και παράπλευρα του οικίσκου του 

αντλιοστασίου. 

Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Κάθε αντλία θα είναι 

εξοπλισμένη με ρυθμιστή συχνότητας (inverter), ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή εκκίνηση & 

στάση του αντλητικού συγκροτήματος αλλά και η δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του. Για τον 

έλεγχο λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων προβλέπεται η τοποθέτηση διακοπτών 
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στάθμης επί του θαλάμου. Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται αυτόματα για  την  

ομοιόμορφη φθορά τους. 

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
6.1. Υλικό κατασκευής αγωγών (δίκτυα βαρύτητας - καταθλιπτικοί αγωγοί) - 

φρεάτια επίσκεψης δικτύου βαρύτητας 

Τα προβλεπόμενα υλικά των αγωγών είναι τα ακόλουθα : 

 Σε ότι αφορά τα δίκτυα βαρύτητας θα χρησιμοποιηθούν  πλαστικοί  σωλήνες  διπλού δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 8. 

 Σε ότι αφορά τους καταθλιπτικούς  αγωγούς,  θα  χρησιμοποιηθούν  αγωγοί  από  πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης 10atm. 

Για τα φρεάτια επίσκεψης των δικτύων βαρύτητας, υιοθετείται η ακόλουθη επιλογή : 

 Φρεάτια κατασκευασμένα από συνθετικά  υλικά  κατά το  Πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ  13598-1  (άρθρα ΥΔΡ 

9.42.i). Βάσει NET 3.0 η μέγιστη διάμετρος των φρεατίων  αυτών  είναι  1.000mm  κατά  ΕΛΟΤ EN 

13598-2. 

 

6.2. Θέση και βάθος τοποθέτησης αγωγών 
 

Το ελάχιστο βάθος τοποθέτησης του αγωγού ακαθάρτων στην παρούσα μελέτη λαμβάνεται κατά 

κανόνα ίσο με 2,0m. 

 

6.3. Αντιστηρίξεις 
 

Το έδαφος στην περιοχή των έργων χαρακτηρίζεται εν γένει γαιώδες-ημιβραχώδες, με 

αναμενόμενο χαμηλό υδροφόρο ορίζοντα. 

Σε ότι αφορά τα  ορύγματα  των  αγωγών  των  δικτύων,  θα  προβλεφθεί  κατάλληλη  αντιστήριξη των 

παρειών του σκάμματος για βάθη σκάμματος μεγαλύτερα  των  1,75m.  Η  ως  άνω  επιλογή  είναι 

συμβατή με τις κατευθύνσεις της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501-08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων". Συγκεκριμένα, βάσει της ως άνω ΕΤΕΠ (παρ. 5.5), για βάθη ορυγμάτων μεγαλύτερα του 

1,75m επιβάλλεται η εφαρμογή κατάλληλης αντιστήριξης των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να 

πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας για το προσωπικό κατά την κατασκευή. 

Σε ότι αφορά το είδος της αντιστήριξης των ορυγμάτων των δικτύων, προβλέπεται η ακόλουθη : 
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 Αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα. Βάσει του σχετικού άρθρου των ΝΕΤ - 3.0 (άρθρο ΥΔΡ 

7.06) η εργασία αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα περιλαμβάνει εργασία έμπηξης του 

πετάσματος ώστε να υλοποιείται (η αντιστήριξη) με σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων 

στο προς εκσκαφή όρυγμα και στη συνέχεια σταδιακή εξόλκυση του πετάσματος κατά την 

επίχωση του ορύγματος (μετά την τοποθέτηση του αγωγού και τον εγκιβωτισμό του). Σύμφωνα 

με τα προαναφερόμενα, η εργασία αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα - ως περιγράφεται 

στο Άρθρο ΥΔΡ 7.06 - εφαρμόζεται μόνο σε γαιώδη εδάφη (όπου είναι δυνατή η διαδικασία 

της έμπηξης του πετάσματος) και μάλιστα σε περιπτώσεις ασταθούς εδάφους, όταν απαιτείται 

συνεχές σύστημα και όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί άλλου είδους και μικρότερης δαπάνης 

αντιστήριξη (π.χ. ξυλοζεύγματα). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται εργασίες αντιστήριξης με 

μεταλλικά πετάσματα για βάθη ορυγμάτων > 1,75m και για το αντίστοιχο ποσοστό που 

αντιστοιχεί σε χαλαρά εδάφη. 

 
 Σε ότι αφορά τις αντιστηρίξεις για την κατασκευή των αντλιοστασίων, προβλέπεται επίσης 

αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα. 

 

 
6.4. Αντλήσεις 

 

Για τις αντλήσεις επί των ορυγμάτων των αγωγών των δικτύων, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Σε ένα γραμμικό έργο μεγάλης κλίμακας, όπως ένα δίκτυο ακαθάρτων, υπάρχει πρακτικώς 

αδυναμία γεωτεχνικής διερεύνησης σε μεγάλο τμήμα της όδευσης των αγωγών, και ως εκ τούτου 

ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των αντλήσεων βασίζεται σε στοιχεία από 

εντοπισμένες περιοχές του έργου, καθώς και στην εμπειρία και  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών 

από άλλα έργα. Με τα ισχύοντα όμως σήμερα ΝΕΤ - 3.0, σε συγκεκριμένα άρθρα εκσκαφών 

όπως στα άρθρα ΥΔΡ 3.10.xx (Εκσκαφή ορυγμάτων  υπόγειων  δικτύων σε  έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες)  καιΥΔΡ 3.11.xx (Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων  σε έδαφος βραχώδες), 

η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως και την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι 

απαιτούμενες αντλήσεις. 

 Στο υπό μελέτη έργο, για τις εκσκαφές  των  ορυγμάτων  των  αγωγών  υιοθετούνται  τα   άρθρα 

ΥΔΡ 3.10.xx και και ΥΔΡ 3.11.xx, ως εκ τούτου δεν προβλέπονται στην προμέτρηση και 

κοστολόγηση των έργων, εργασίες αντλήσεων για την κατασκευή των δικτύων των αγωγών.  

Σε  σχέση  με την  κατασκευή των  αντλιοστασίων, υιοθετούνται   για  τις  εκσκαφές  τα  άρθρα   ΥΔΡ 

3.17. (Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ) και ΥΔΡ. 3.18. 

(Εκσκαφή θεμελίων  τεχνικών έργων σε έδαφος  βραχώδες  )  των  ΝΕΤ  -  3.0.   Στα  ως  άνω άρθρα 
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περιλαμβάνονται οι αντλήσεις  εφόσον η στάθμη ηρεμίας των υδάτων είναι έως  30cm πάνω  από   

την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος. 

 

 

 

  

 

Διευκρινίζεται ότι ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί λόγω Ε.Ο. σε δύο ασφαλτικές στρώσεις 

κυκλοφορίας των 5εκ. η κάθε μια. 


